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                                                                                     « Să formezi o echipă este doar începutul, 

                                                                                        Să rămâi împreună este progresul, 

                                                                                        Să lucrezi împreună este succesul. » 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    (Henry Ford) 

 

ARGUMENT 

 

“Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru a 

beneficia de măsurile prevăzute pentru asigurarea independenţei, a integrării sociale şi profesionale 

şi pentru participarea la viaţa comunităţii.” 

(Capitolul European al Drepturilor Fundamentale / Articolul 26 - Integrarea persoanelor cu 

dizabilităţi) 

 

Discriminarea directă şi indirectă, dezavantajele financiare, lipsa interpreților în limbaj 

mimico-gestual  din instituțiile statului pentru facilitarea comunicării și izolarea socială sunt 

principalele motive pentru care persoanele cudeficiență de auz sunt mai vulnerabile la fenomenul 

excluderii sociale.  

Combaterea excluderii sociale este responsabilitatea autorităţilor naţionale, regionale şi 

locale. Răspunsul la excludere socială depinde de sistemul naţional de protecţie socială şi de 

politicile sociale.  

Dizabilitatea este o resursă care îmbogăţeşte şi diversifică comunitatea, o diferenţă 

specifică a acesteia. Împreună cu întreg colectivul de cadre didactice din școală, suntem fermi în 

poziţia noastră atunci când vine vorba despre dreptul la educaţie al tuturor copiilor. De 

asemenea,susţinem  ideea necesităţii stimulării precoce a copiilor cu  deficiență de auz  pentru a 

atinge un nivel cât mai înalt în recuperarea şi independenţa acestora. 

Planul de acțiune al școlii pentru perioada 2018-2022 s-a realizat plecând de la o radiografie 

complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra 

mediului organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra 

activităţii unităţii. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şia riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă 

capitalul dereferinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.Scopurile 

strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare,corelate cu 

nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe 

bazaprogramelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic 

pe termenmediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul 

Judeţean Suceava,  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Direcțiilor Generale de Asistență și 

Protecție Socială din județele din care provin elevii noștri, Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi 

practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în 

viaţa privată şi publică. 

Performanţele obţinute în ultimii ani de Liceul Tehnologic Special Bivolărie ne îndreptăţesc 

în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională a 

colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire a elevilor cu deficiență de auz 

spre recuperare şi socializare. 
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Prezentarea unității 

 

 

Cine  suntem? 

 

 Suntem una dintre cele 14 unități școlare din Romania care școlarizează elevi cu deficiență 

de auz și școlarizăm elevi pentru învățământul preșcolar, gimnazial, profesional și liceal 

 

 

Liceul Tehnologic Special 
Bivolărie

Cluj Napoca

Timișoara

Craiova

Sibiu

Bucuresti

Buzău

Focșani

Vaslui

Iași

Vicovu 
de Sus

Legendă:
- Școală gimnazială
- Școală Profesională
- Liceu Tehnologic Special

Școli  pentru  elevi  cu  deficiență  
de auz  din  România

 
 

 

 

I. Prezentare generală  

 Oraşul Vicovu de Sus este situat în partea de nord a judeţului Suceava , în depresiunea 

Rădăuţi şi este străbătut de râul Suceava care desparte oraşul în două : Vicovu de Sus , aflat pe 

malul stâng al râului şi Bivolărie , aflat pe malul drept .  

 În partea de nord , oraşul este mărginit de frontiera de stat dintre România şi Ucraina , la 

sud de Obcina Mare , la sud-est de comuna Vicovu de Jos , la nord-est de comuna Bilca , în partea 

de vest oraşul este delimitat de comuna Straja şi în partea de sud-vest de râul Suceava , ce 

traversează linia administrativă dintre oraş şi comuna Putna . 

 Oraşul Vicovu de Sus este atestat documentar din anul 1436 , are o suprafaţă de 

 42,42 km 
2 

şi o populaţie de 13102 locuitori .  

 

 Istoricul școlii 

 

 Liceul Tehnologic Special Bivolărie se află în centrul localităţii Bivolărie , la drumul 

naţional 2H Rădăuţi – Putna la km 36+ 300 . 

 În această locaţie, o fostă cazarmă austriacă, şcoala funcţionează din anul 1943, când s-a 

transferat de la Cernăuţi, sub numele de „Institutul de orbi şi surdo-muţi” . 

 Liceul Tehnologic Special Bivolărie este o unitate continuatoare a Institutului de orbi şi 

surdo-muţi „M.S. Regina Maria” înființat la  Cernăuţi în anul 1908, care s-a mutat la Bivolărie cu 



5 

 

profesori, elevi şi arhivă şi, ceea ce este relevant, implicit cu metodologia de recuperare şi integrare 

socială, pe baza limbajului verbal, oral şi scris şi a gândirii noţionale a copiilor cu deficienţe de auz .  

 În timp, titulatura şcolii a suferit mai multe modificări , de la „Institutul de orbi şi surdo-

muţi” la „ Şcoala ajutătoare Bivolărie”, „Şcoala Specială Bivolărie”, iar din 2003, prin O.M. nr. 

4991 din data de 24.09.2003, unitatea şcolară s-a transformat în Grupul Şcolar Bivolărie, iar în 2012 

și-a schimbat denumirea  în Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

 

 Dinamica structurii şcolii  

 Începând cu anul 2003,unitatea s-a transformat în grup şcolar, pe vechea structură a şcolii 

speciale generale pentru elevi surzi . 

 Situaţia şcolară pe ani, se prezintă astfel :  

 

NUMĂRUL DE ELEVI / AN / CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ANUL ÎNV. 

PREŞCOLAR 

ÎNV. 

PRIMAR 

ÎNV. 

GIMNAZIAL 

S.A.M./ 

PROF. 

ÎNV. 

LICEAL 

 

TOTAL 

2005-2006 - 44 64 22 31 161 

2006/2007 8 49 32 37 41 167 

2007-2008 10 50 30 34 40 164 

2008-2009 10 43 51 28 38 170 

2009-2010 16 34 58 27 35 170 

2010-2011 17 36 49 29 39 170 

2011-2012 14 37 52 29 41 173 

2012-2013 11 37 47 37 43 175 

2013-2014 12 40 37 29 42 170 

2014-2015 16 35 41 29 41 162 

2015-2016 15 39 40 24 40 158 

2016-2017 16 46 31 28 34 155 

2017-2018 14 42 33 26 39 154 

 

 

 Copiii şcolarizaţi în unitatea noastră provin din toată ţara , din 13 judeţe și din  Republica 

Moldova. Mediile sociale din care provin sunt diverse , cu stare materială bună sau mai puţin bună , 

cu o educaţie familială de diferite nivele . 

Statistica  elevilor  școlarizați

Nr. copiilor 
care provin 
din familii de 
auzitori

Nr. copiilor 
care provin 
din familii cu 
deficienta de 
auz

74,4%

25,6%

 
 Nu avem în şcoală elevi aparţinând altor naţionalităţi . Pentru prima datǎ , începând cu anul 

şcolar 2010/2011 avem din Republica Moldova 8 elevi înscrişi la clasele de liceu . 
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 Şcoala dispune de un cabinet de audiologie, în cadrul căruia se stabileşte nivelul pierderii 

de auz, se face mulaje pentru olive şi se asigură proteze auditive pentru toţi elevii, în funcţie de 

gradul de deficienţă. 

 În perioada şcolarizării, elevii au acces la cabinete în care se desfăşoară terapii specifice de 

compensare (educaţie perceptiv- auditivă, tehnica vorbirii, kinetoterapie, psihodiagnoză), la 

laboratorul de informatică, în atelierele şcolare. 

 

 Resurse umane  

 

 În majoritate format din cadre tinere , deschise noului şi transformărilor dinamice din 

societatea românească.Toate cele 44 de cadre didactice (4 educatoare , 5 învăţători , 8 invățători-

educatori, 24 profesori) aplică curriculumul de la învăţământul de masă, adaptat la specificul și 

nevoile copiilor deficienți de auz. Pe lângă activitatea de predare-învățare-evaluare, copiii sunt 

supravegheați, ingrijiți și îndrumați de 83 de persoane - personal didactic auxiliar  și nedidactic: 

pedagogi, instructori, administratori financiari și de patrimoniu, supraveghetori de noapte, medici, 

asistente medicale, infirmiere, ingrijitori, muncitori calificați). 

 Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie , indiferent de 

mediul din care provin , scopul existenţei tuturor angajaţilor din şcoală fiind acela de a asigura 

elevilor deficienţi de auz din unitate o reintegrare socială de succes .  

 

 Baza materială  

 Activitatea instructiv- educativă se desfăşoară într-un spaţiu bine definit şi întreţinut, 

unitatea şcolară având in dotare: 

- un  bloc alimentar cu o capacitate de 200 de locuri, 

- două  internate ( fete şi băieţi )  cu o capacitate de cazare de 200 de paturi , 

- un atelier de procesare a laptelui, 

- o seră 

- o  centrală termică proprie 

- o spălătorie  

- un laborator de patiserie  

- magazii de alimente şi echipament  

- o sală de sport cu sală de gimnastică, sală de forță și cabinet de kinetoterapie 

- un cabinet medical 

- bază sportivă multifuncţională în aer liber  

-  parc de joacă pentru copii 

- sală de conferinţe de 200 de locuri 

- o capelă scolară  

- doua săli de grupă și 16 săli de clasă  

 - 3 cabinete de logopedie , un cabinet de psihodiagnozǎ și un cabinet de audiologie 

           - un cabinet de intervenție timpurie  

- două laborator de informatică  

- un laborator de fizică- chimie 

-un laborator de ştiinţele naturii 

- o bibliotecă  

- sistem de supraveghere cu 36 de camere video . 

 - o  stație de epurare a apei 

- o fermă agricolă, avand în medie 50 de porci, 25 de vaci, un cal, 

- 33 ha teren agricol aflat în administrare 

- masini agricole (tractor, vidanja, buldoescavator, mașină de împrăștiat gunoi) 

- parc auto cu 5 masini, dintre care două microbuze pentru transport copii. 

Mobilierul din sălile de clasă , cantină , birouri , dormitoare , cabinete a fost schimbat . 

 Şcoala şi comunitatea locală  
 Şcoala noastră are parteneriate educaţionale cu școlile din învățământul de masă (Școala cu 

clasele I-VIII „Ştefan cel Mare” – Putna , cu Şcoala cu clasele I-VIII Gălănești, Grupul Şcolar „ 

Ioan Nistor” Vicovu de Sus, precum şi cu alte şcoli de surzi din țară . 
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 De asemeni , avem parteneriate cu instituţii ale comunităţii locale cum sunt Poliţia oraşului 

Vicovu de Sus, Biserica, Primăria. 

 Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală , dar nu sunt suficient  de implicaţi 

în problemele şcolii . 

 

 Cultura organizaţională  
 Liceul Tehnologic Special  Bivolărie are o cultură organizaţională ce cuprinde în principal 

mediul de dezvoltare, valorile, normele, atitudinile comportamentale şi integrarea socială. Între 

aceste componente, există o strânsă interdependenţă, valorificând istoria şi tradiţia şcolii. 

 Valorile dominante din şcoala noastră sunt de cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, 

creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se intâlnesc şi cazuri de elitism profesional , 

individualism, competiţi, rutină, conservatorism . 

 Regulamentul Intern , aprobat de Consiliul de Administraţie , cuprinde norme privind atât 

activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice . 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis , 

caracterizat prin dinamism şi angajare a majorităţii membrilor instituţiei şcolare; este un climat 

stimulativ care oferă satisfacţii , relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect 

şi de sprijin reciproc. 

 

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi  
     Absolvenții stagiilor de pregătire practică și a claselor de liceu, profilul tehnic, specializarea 

operator tehnică de calcul au promovat examenul de certificare a calificării profesionale în proporție 

de 100%. 

Rezultatele obţibute de elevii surzi ai şcolii noastre absolvenţi ai clasei a VIII a sau a XII a la  

testele naţionale sau bacalaureat s-au situat în general peste media judeţului precum şi peste media 

celorlalte şcoli de surzi din ţară : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația abandonului școlar din ultimii ani școlari se prezintă astfel: 

 

Anul școlar Numărul elevilor 

care au abandonat 

școala 

2011-2012 0 

2012-2013 1 

2013-2014 1 

2014-2015 0 

2015-2016 1 

2016-2017 5 

2017-2018 1 

Sesiunea Nr. absolvenţi 

cl. XII 

Nr. 

absolvenți 

clasa a VIII 

Promovaţi P% 

2011 14 9 23 100% 

2012 15 9 24 100% 

2013 13 10 23 100% 

2014 8 13 18 80,95% 

2015 11 10 17 100% 

2016 16 8 24 100% 

2017 10 10 14 70% 

2018 11 12 18 78.26% 
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Cauzele abandonului școlar: 

- situația materială precară a familiilor respective 

- familii dezorganizate 

 

Activităților extrașcolare la LTS Bivolărie desfășurate în anului școlar 2017-2018 

A. Analiza SWOT a activității educative desfăşurată la nivelul unității şcolare 

 

PUNCTE TARI 

 

 Având în vedere faptul că unitatea școlară funcționează în regim de internat, elevii își petrec 

cea mai mare parte a timpului în cadrul școlii, astfel că toți elevii de la LTS Bivolărie 

(învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional) au participat la diferitele 

activități educative organizate la nivelul grupei/clasei sau al școlii, desfășurate atât în incinta 

unității, cât și în afara acesteia (excursii, drumeții, vizite la agenți economici). De asemenea, 

au participat la numeroase concursuri locale, județene, interjudețene sau naționale, obținând 

premii și mențiuni.  

 Cadrele didactice din unitate au inițiat parteneriate cu alte unități școlare, atât din 

învățământul special (Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” – Gura Humorului, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Școala Specială Gimnazială „Sf. Stelian” 

Rădăuți), cât și din învățământul de masă (GPN Bivolărie, Liceul Tehnologic „Ion Nistor”  

Vicovu de Sus, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, Școala Gimnazială „Samson 

Bodnărescu” Gălănești, Școala Gimnazială Voitinel). 

 Unitatea școlară dispune de resurse materiale – laboratoare de informatică, videoproiector în 

sălile de clasă, laptop-uri pentru profesori, laborator de patiserie, materiale sportive, spații de 

joacă amenajate, teren și sală de sport, seră, microbuze, care au facilitat desfășurarea unor 

activități variate: vizionări de filme, concursuri pe teme diverse, jocuri în aer liber, 

concursuri sportive, excursii, ateliere de lucru (tehnica Origami, Quilling, obiecte decorative 

din sfoară, cusături tradiționale, pictură, realizare de produse culinare). 

 Urmare a participării elevilor deficienți de auz la diferite evenimente organizate de 

Mănăstirea Sihăstria Putnei Suceava (concursuri, expoziții, festivaluri, parteneriate), unitatea 

școlară a beneficiat de o sponsorizare oferită prin bunăvoinţa Starețului Arhimandrit 

Nectarie Clinci de la Mănăstirea Sihăstria Putnei Suceava: o tabără în Delta Dunării pentru 

20 de elevi din clasele a IV a – a X a, 3 cadre didactice și o asistentă medicală, în perioada 

1-6 iulie 2018, în Campingul Green Dolphin Sf. Gheorghe, Tulcea. 

 Tradiția parteneriatelor cu diverse școli din zonă a condus la desfășurarea comună a unor 

activități din săptămâna Școala Altfel (de pildă, Marșul vieții – strigătul mut, organizat 

împreună cu Școala Gimnazială Bivolărie, sau activitatea Mici actori pe scene mari 

organizată împreună cu Școala Specială „Sf. Stelian” Rădăuți, în cadrul parteneriatului 

„Prietenia, un dar de preț”). 

 Personalul medical din unitate a fost cooptat în realizarea unor activități de educație sanitară 

în cadrul orelor de dirigenție și a asigurat asistența medicală a grupului de elevi în tabăra din 

Delta Dunării. 

 Instructorii de educație și pedagogii au organizat în zilele de week-end diferite concursuri, 

drumeții, jocuri etc. pentru petrecerea timpului liber într-un mod atractiv și educativ. 

 

PUNCTE SLABE 

 Distanțele mari dintre domiciliul elevilor și școală au unele consecințe negative, printre care 

prezența redusă a părinților în cadrul lectoratelor propuse (legătura cu familiile fiind 
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meţinută, în aceste cazuri, telefonic sau prin alte surse de comunicare)  și slaba implicare a 

acestora în activitățile extrașcolare. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 Școala fiind amplasată într-o zonă rurală, cu potențial generos pentru activități în natură, au 

fost organizate drumeții, picnicuri, acțiuni de ecologizare / cules plante medicinale, excursii 

tematice în împrejurimi. 

 Întrucât colectivele de elevi nu sunt foarte numeroase (conform legislației pentru elevii cu 

cerințe educative speciale), organizatorii activităților au putut să acorde atenție suficientă 

fiecărui participant și să supravegheze grupul în mod corespunzător. 

 

AMENINȚĂRI 

 Elevii sunt tentați să petreacă o mare parte din timpul liber pe rețelele de socializare, în 

detrimentul altor tipuri de activități recreative. 

2. Evenimente din Calendarul activităților educative la nivelul unității școlare 

 Toți elevii școlii au fost implicați în activități dedicate Zilei Educației (5 octombrie 2017): 

Nr. 

crt. 

Tema activității/ conținutul activității Clasa/ clasele Responsabili 

1 Natura – o comoară de neprețuit 

- vizionare de materiale despre mediul înconjurător 

- ateliere de abilități practice 

- joc de rol 

înv. preșcolar 

14 

 

educatoarele 

2 Să protejăm natura! 

- atelier de arte vizuale 

- abilități practice 

învățământ 

primar  

32 

învățătoarele 

3 Educația prin artă 

- realizarea unui poster 

clasa a VIII-a 

clasa a XI-a 

prof. 18 

diriginții celor 

două clase 

4 Educația pentru sănătate – o prioritate 

- fișe de activitate despre grupele de alimente 

clasa a XI-a L 

10 

diriginte; 

prof. fizică- 

chimie 

5 Animale sălbatice pe teritoriul țării noastre 

- vizionare de film documentar 

clasa a V-a 

12 

diriginte; 

prof. biologie 

6 Mediul curat – o viață sănătoasă 

- activitate informativă 

- concurs de desene 

clasa a VII-a 

8 

diriginte 

 

7 Calculatorul în ajutorul meu 

- concurs 

elevi din cl. IX-

XII 16 

prof. TIC 

8 Cunoașterea orizontului local 

- excursie în împrejurimi 

cl. IX prof. 

cl. XL 16 

diriginții 

9 Contribuții ale regiunii Bucovina la dezvoltarea 

educației românești 

- vizită la casa memorială Ion Nistor 

- material informativ despre istoria școlii de pe 

lângă Mănăstirea Putna 

cl X prof. 

8 

diriginte 

10 Culorile toamnei 

- atelier de creație artistică 

cl. preg. și cl. I-

IV 36 

prof.-educatori 

11 Cupa Educației 

- întreceri sportive 

clasele 

gimnaziale și 

liceale 40 

prof.-educatori 

prof. sport 

12 Dezbateri în cadrul comisiilor metodice pe tema 

sistemului național de învățământ  (în general) și a 

învățământului special (în particular) 

 toate cadrele 

didactice 
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 Cupa Toamnei (21.10.2017) – concurs sportiv organizat de prof. Zubaș Ilisei-Corneliu și 

prof. Ciobara Petru; 

 Hilfe fur Kinder la Bivolărie (15. 10.2017) – activități extrașcolare organizate cu ocazia 

vizitei membrilor fundației germane Hilfe fur Kinder, devenită tradiție prin faptul că are loc 

anual. Pe terenul de sport au fost amenajate ateliere cu jocuri distractive, urmate de un meci 

de fotbal, foc de tabără și discotecă. Cadre didactice implicate: Zubaș Ilisei-Corneliu, 

Mehedeniuc Georgeta, Ungurean Liliana, Pitic Nicuță, Georgescu Elena, Teodoriuc Florica, 

instructori și pedagogi; 

 Balul Bobocilor – a fost organizat  de cordonatorul de proiecte educative (F. Teodoriuc) și 

diriginții claselor a IX-a L și a IX-a profesională (Cîrciu Elena, Zubaș Ilisei-Corneliu); 

 Ziua Școlii (8.XI.2017) – evenimentul a cuprins o activitate  informativă, slujba religioasă și 

masa festivă; organizatori: director și director adjunct, participanți: toți elevii școlii, cadre 

didactice și angajați ai LTS Bivolărie; 

 Campionat de tenis de masă/ Campionat de șah: 18.11.2017/ 19.11.2017 – coordonatori, 

profesorii de educație fizică și sport; 

 În perioada 20-24.XI.2017 au avut loc activități în cadrul programului Săptămâna Educației 

Globale: 

  

Nr. 

crt. 

Tema activității Descrierea activității Nr. de elevi 

participanți 

Data 

desfășurării 

Responsabili  

1 „Pacea nu se 

menține cu forța; 

poate fi obținută 

prin înțelegere” 

 (Albert Einstein) 

- videoproiecții 

- dezbatere pe tema 

conflictelor actuale și 

a migrației generate de 

acestea (războiul civil 

din Siria, organizații 

teroriste); - regimuri 

politice totalitare 

(Coreea de Nord) 

- chestionare 

60 de elevi 

 din clasele 

VIII-XII 

21 noiembrie 

2017 

prof. Pitic 

Nicuță 

prof. 

Teodoriuc 

Florica 

 

 

 

 

 

 

2 „O lume mai bună 

începe acasă” 

- prezentarea unui 

film; 

- studiu de caz; 

- realizarea unui 

panou de prezentare a 

concluziilor 

25 de elevi 

din clasele 

IX-XII 

profesională 

22 noiembrie 

2017 

prof. 

Mehedeniuc 

Georgeta 

prof. Hurjui 

Andreea 

3 „Noi și lumea în 

care trăim” 

- realizarea unui 

poster  

20 de elevi 

din clasele 

primare 

22 noiembrie 

2017 

ed. Ionesi 

Lăcrămioara 

4 „Și noi suntem 

cetățenii acestei 

lumi!” 

- organizarea unei 

expoziții cu desene și 

colaje (realizate în 

cursul săptămânii) 

30 de elevi 

din clasele 

primare 

20-24 

noiembrie 

2017 

înv. Pitic 

Elena 

 

 Fotbal gimnazial – faza pe catedră la Sala sporturilor Putna (25.11.2017); coordonator, prof. 

Zubaș Ilisei-Corneliu; 

 Prof. Mehedeniuc Georgeta a organizat două  excursii cu clasa a XI-a prof.:  în municipiul 

Suceava (noiembrie 2017) și la Putna (iunie 2018). 

 Activități dedicate Zilei Naționale a României: 
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 Hai să-ntidem hora mare! – activitate desfășurată pe terenul de sport, constând într-o 

scenetă ce simboliza unirea teritoriilor românești și o horă pe conturul României 

întregite la 1 decembrie 1918; filmare cu drona. organizatori: prof. Iliuț Aspazia, 

prof. Teodoriuc Florica, prof. Pitic Nicuță, înv. Pitic Elena, prof. Bosovici Ovidiu, 

ing. Bodale Ionuț, prof. Cîrciu Elena, prof. Hurjui Andreea, prof. Ungurean Liliana. 

 Cupa 1 Decembrie – probe de tenis de masă, biliard și darts, organizatori prof. Zubaș 

ILisei-Corneliu, prof. Ciobara Petru;   

 Împodobim bradul de sărbători (01.12.2017) – activitate organizată de prof. Motrescu 

Anișoara împreună cu elevii clasei a V-a; 

 La patinoar  (02.12.2017) – activitate desfășurată la Patinoarul din Rădăuți, participanți 

fiind elevii care știu să patineze, iar coordonatori, profesorii Zubaș Ilisei-Corneliu și Ciobara 

Petru; 

 Serbarea Vine, vine Moș Crăciun! (20.12.2017) a constat înt-un program artistic pregătit de 

elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal sub îndrumarea cadrelor 

didactice  

PROGRAM SERBARE 

 

1. Dansul fulgilor de nea  – coord. Iliuț Aspazia,Cîrșmari Anișoara, Berculean    

Rodica, Georgescu Elena, Șorodoc Maria 

2. Valsul nopților de iarnă  – coord. Clem Ciprian, Hurjui Andreea 

3. Dans modern (cl. a X-a și cl. a XI-a)  – coord. Teodoriuc Florica 

4. Magicienii (pantomimă)   –  coord. Cîrciu Elena, Bodale Crenguța 

5. Dans modern&   – coord. Motrescu Costică 

   Michael Jackson         Ioancea Modesta 

6. Cîntec de iarnă (Agapi Diana și Gorbatîi Valeriu) 

7. Legenda horei   – coord. Mehedeniuc Georgeta, Duret Tudorița 

8. Vals vienez de Crăciun  –  coord. Motrescu Anișoara, Carcea Mihaela 

9. Poveste muzicală              – coord. Palievici Gheorghe 

10. Doi prieteni (pantomimă)          – coord. Teodoriuc Florica 

11. Colindă                         – coord. Mehedeniuc Georgeta, Cruț Ana 

12. Poezie de Crăciun             – coord. Ungurean Liliana   

13. Nașterea Domnului (scenetă)    – coord. Ungurean Liliana 

14. Magia sărbătorilor de iarnă         – coord. Breabăn Elena, Bujdei Ileana, Ionesi    

Lăcrămioara, Coconcea Florina, Bălici Marina, Pitic Elena, Caba Georgeta, Șorodoc 

Claudia, Tochiță Elena 

15. Tradiții și obiceiuri populare: Capra/ Moș Crăciun – coord. Pitic Nicuță 

16. Invitați-surpriză (formația de dansuri a Filialei Botoșani – ANSR) 

 

 Activități dedicate Zilei Unirii (24 ianuarie): 

 Unirea Principatelor – prezentarea unor materiale cu privire la importanța 

evenimentului din 24 ianuarie 1859, viața lui Alexandru Ioan Cuza, dialog cu elevii  

pe marginea acestui subiect; transpunere în LMG a textului „Hora Unirii”; 

participanți: elevii claselor IV- XII; organizatori: prof. Bosovici Ovidiu, Pitic Nicuță 

și Teodoriuc Florica; 

 Hai să dăm mână cu mână – prezentarea unor informații cu caracter istoric, povestire 

istorică („Moș Ion Roată și Unirea”), confecționare de drapele (concurs tematic), 

aplicarea de chestionare, dansul Horei Unirii; participanți: elevii claselor X L și X 

profesională; organizatori: prof. Clem Ciprian, Palievici Gheorghe, Hurjui Andreea, 

Teodoriuc Florica; 

 Mândru că sunt român – realizarea unui covoraș cu motive tradiționale, a unui panou 

cu lucrări dedicate Zilei Unirii, a unei harți cu chipul domnitorului Alexandru Ioan 
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Cuza și a unei machete cu titlul „Hora oamenilor de zăpada”; participanți: 20 de 

copii, preșcolari și școlari mici; organizatori: prof. Ungurean Liliana, ed. Berculean 

Rodica, Georgescu Elena și Șorodoc Maria; 

 Cupa Unirii  -  probe de tenis de masă, biliard și tir cu arcul; organizator, prof. Zubaș 

Ilisei Corneliu;  

 În cadrul proiectului educațional la nivel local „Micul meu Univers”, coordonat de Iliuț 

Aspazia și Teodoriuc Florica, s-a desfășurat în data de 24 februarie activitatea „Invitație la 

carnaval: În lumea poveștilor”, care s-a bucurat de o largă participare a elevilor școlii, 

îndrumați de Iliuț Aspazia, Cîrșmari Anișoara, Georgescu Elena, Șorodoc Maria, Coconcea 

Florina, Pitic Elena, Bujdei Ileana, Șorodoc Claudia, Motrescu Anișoara, Motrescu Costică, 

Ilaș Lăcrămioara, Hurjui Andreea, Mehedeniuc Georgeta, Vicol Elena, Zubaș Ilisei Corneliu 

și Teodoriuc Florica. 

 „ Martișorul” –  expoziție de mărțișoare și felicitări în sălile de clasă și în cancelarie 

(coord.: învățătoare, educatori). 

 „Fără violență școlară” s-a numit activitatea extracurriculară susținută de prof Clem 

Ciprian și Hurjui Andreea în data de 30 mai 2018.  

 Serbarea de sfârșit de an școlar (13.06.2018) 

PROGRAM SERBARE 

1. „Dor de vacanță” – grupele de grădiniță;  coord. Cîrșmari Anișoara, Georgescu Elena,        

         Berculean Rodica, Șorodoc Maria, Iliuț A. 

2. „Cei mai buni prieteni”, „Anii de școală”, „Colega mea” – program de cântece 

interpretate în LMG, cl. a X-a și a XI-a;          coord. Teodoriuc Florica, Pitic Nicuță 

3. „Ritmuri de vacanță” – vals și dans grecesc, cl. a X-a prof. 

              coord. Clem Ciprian, Hurjui Andreea 

4. „Imn de mulțumire” – poezie, cl. a IX-a L;      coord. Cîrciu Elena 

5. „La revedere, clasa a IV-a” – program artistic; coord. Șorodoc Claudia, Tochiță Elena,  

               Iliuț Aspazia, Mehedeniuc Georgeta 

6. „Dansul florilor” –  cl.preg,I ,II, III, IV;          coord. Coconcea Florina, Șorodoc Claudia,  

              Pitic Elena, Breabăn Elena 

7. „Clownii jucăuși” – cl. a V-a;          coord. Motrescu Anișoara, Carcea Mihaiela 

8. Dans modern – cl. a IX-a, a X-a, a XI-a;         coord. Teodoriuc Florica 

 

C. Săptămâna ȘCOALA ALTFEL (19-23 martie 2018) – exemple de bune practici 

Dintre activitățile desfășurate în această perioadă și obiectivele urmările în cadrul acestora,  

pot fi menționate: 

     

Activitatea Obiective 

„Marșul pentru viață – strigătul mut” 

(participanți: 200 de elevi și 30 de cadre 

didactice de la LTS Bivolărie și Școala 

Gimnazială Bivolărie, partener: ieromonah 

Dosoftei de la Mănăstirea Putna) 

- transmiterea unui mesaj pro-viață și pro-familie 

- creșterea responsabilității societății de a proteja  

viața fiecărui membru al său 

-sensibilizarea opiniei publice în legătură cu 

respectarea dreptului la viață 

- promovarea unui comportament responsabil în 

rândul tinerilor  

„Ziua porților dechise” –  preșcolari și clasa 

pregătitoare 

 (participanți: 20 de copii din cele două grupe 

de grădiniță și clasa pregătitoare, educatoare, 

învățătoare, profesori psihopedagogi, părinți) 

- întărirea colaborării școală-familie 

- însușirea de către părinți a unor metode și 

reguli simple care să-i ajute în relația cu copiii 

deficienți de auz (aspecte educative și de 

comunicare) 

- desfășurarea unor activități cultural-artistice 

împreună cu membrii familiilor copiilor 

deficienți de auz 

„Să cunoaștem mai bine istoria Moldovei” - vizitarea unor obiective istorice și religioase  
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(participanți: 16 elevi și 2 profesori) din Putna 

- familiarizarea elevilor cu date importante și 

personalități de seamă din istoria Moldovei 

„Jocurile copilăriei”: Ochește cercul, 

Transportă mingea, Cursa cu saci, Cine 

ajunge primul etc.  

(participanți: 13 preșcolari, 2 educatoare)  

-îmbogățirea experienței motrice a copiilor prin 

formarea deprinderilor utilitar-aplicative (mers, 

mers în echilibru, aruncare, săritură) 

-dezvoltarea spiritului de echipă și de fair-play 

„Micii artiști” – activitate practică de realizare 

a unor obiecte decorative; participanți: 62 de 

elevi (clasele din învățământul primar și 

gimnazial) învățătoare și educatori. 

-stimularea inițiativei și a creativității  

-exersarea de tehnici de lucru cu diferite 

materiale și instrumente 

-exersarea abilităților psihomotrice generale 

-formarea gustului estetic 

„Trekking – cultivarea anduranței în medii 

dificile” – parcurgere unui traseu în 

parametrii de timp stabiliți 

(participanți: 16 elevi și 3 profesori) 

 

-familiarizarea cu echipamentul specific de 

trekking 

-dezvoltarea anduranței și rezistenței la efort 

-dezvoltarea capacității de orientare turistică și a 

interesului pentru alternative la modalitățile 

statice de petrecere a timpului liber (internet, 

televiziune)  

„Cu rucsacul în spinare” – excursie pe traseul 

Bivolărie - Marginea - Sucevița – Suceava –

Bivolărie (participanți: clasa a V-a – 12 elevi  

și 3 profesori) 

- vizitarea unor obiective turistice și culturale 

- formarea deprinderilor de comportare civilizată 

în societate 

-dezvoltarea competențelor de comunicare – 

socializare ale elevilor deficienți de auz 

„O floare pentru grădina mea” 

(participanți: 13 preșcolari și 2 educatoare) 

-plantarea unor flori în ghivece pentru 

înfrumusețarea spațiului din sălile grădiniței 

-însușirea unor deprinderi practice și a unui 

comportament corect față de natură 

„Minte sănătoasă în corp sănătos” 

(participanți: 13preșcolari și 2 educatoare, 

asistenta medicală de serviciu) 

-însușirea normelor de securitate și igienă 

personală 

-formarea unui comportament alimentar sănătos 

-realizarea de către copii a unei salate de fructe  

„Drumul cărților”, vizită la Mănăstirea 

Dragomirna și la tipografia Accent Print 

Suceava 

(participanți: clasa a IX-a – 10 elevi și 2 cadre 

didactice) 

-conștientizarea importanței cărților în viața 

omului 

-observare unor cărți vechi și a altor documente 

din muzeul mănăstirii 

-observarea directă a modului de realizare a 

cărților și altor materiale tipărite 

-stimularea curiozității pentru lectură 

„Sport și sănătate” – clasa a X-a profesională -dezvoltarea aptitudinilor fizice 

-dezvoltarea spiritului de echipă 

-respectarea regulilor de joc 

Concursuri sportive 

(participanți: clasele a VII-a și a VIII-a – 20 

de elevi, 2 cadre didactice) 

-dezvoltarea coordonatelor motorii 

-dezvoltarea deprinderilor jocurilor de baschet, 

handbal, tenis de masă 

-dezvoltarea spiritului competitiv și de echipă 

Excursie de documentare – vizitarea 

Muzeului etnografic și a firmei Superstar 

Rădăuți (participanți: 10 elevi din clasa a XII-

a L și profesorul diriginte) 

- promovarea culturii populare românești 

-familiarizarea cu procesul tehnologic de 

obținere a produselor din carne 

„Mici actori pe scene mari” – activitate 

artistică realizată împreună cu elevi de la 

Școala Gimnazială „Sf. Stelian” Rădăuți, în 

cadrul parteneriatului educațional Prietenia – 

un dar de preț  

- dezvoltarea creativității și a gustului artistic 

-dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre elevi 

auzitori și elevi deficienți de auz 

- dezvoltarea competențelor de comunicare 
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(participanți: 80 de copii și 8 cadre didactice 

de la cele două școli) 

 

 

 D. Proiecte educaționale/ parteneriate/ concursuri 

 

 „Logopedia” –  proiect național ințiat de Organizația „Salvați Copiii” România în 

colaborare cu Fundația Orange; coordonator local: Palievici Gheorghe, voluntari: Clem 

Ciprian, Pitic Nicuță, Mehedeniuc Georgeta (prof. Mehedeniuc G. a obținut locul I la 

concursul din cadrul acestui proiect); 

 „Muzeul de Științele Naturii în imaginația copiilor” (octombrie 2017) –  proiect 

educațional – concurs organizat de Muzeul de Științe ale Naturii Suceava, constând în 

realizarea unei machete cu tema: „Pădurile Bucovinei”; participanți: elevi coordonați de d-

nele educatoare, d-nele învățătoare și d-na Vicol Elena; au obținut premii speciale ale 

juriului: Cîrșmari Anișoara, Berculean Rodica, Coconcea Florina, Breabăn Elena, Pitic 

Elena, Bujdei Ileana și Șorodoc Claudia, Ionesi Lăcrămioara şi Bălici Marina. 

 „Nimic noi nu aruncăm, totul valorificăm” – parteneriat cu Grădiniţa cu program normal 

din cadrul Şcolii cu clasele I – VIII, Bivolărie, Vicovu de Sus, sub coordonarea d-lor 

educatoare Cîrşmari Anişoara, Berculean Rodica, Șorodoc Maria și Georgescu Elena; 

 „Diferiți, dar egali” – parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nr.2 din Vicovu de Sus – Laura,  

sub coordonarea d-lor  înv. Pitic Elena și Bujdei Ileana;  înv.-ed. Caba Georgeta și înv.-ed. 

Ionesi Lăcrămioara, împreună cu învățătoarele de la clasă, au participat cu elevii la 

activitatea intitulată „Toamna mândră și bogată” – lucrări cu materiale din natură – 

expoziție.      

 „Prietenia, un dar de preț” – parteneriat cu Școala Gimnazială Specială ”Sf. Stelian” 

Rădăuți, coord. prof. Iliuț Aspazia și înv. Coconcea Florina, Pitic Elena, Șorodoc Claudia. 

 „Copiii-talente ascunse” – parteneriat cu Școala Gimnazială ”Samson Bodnărescu” 

Gălănești și Școala Gimnazială Votinel, coord. Motrescu Anișoara, Ionesi Lacrămioara, 

Bujdei Ileana, Carcea Mihaela, Vicol Elena și Teodoriuc Florica. Elevi implicați din cele trei 

școli: 80. Prima activitate cu tema „Să împodobim bradul de Crăciun” s-a desfășurat la 

Școala Gimnazială ”Samson Bodnărescu” Gălănești (1.XII.2017),  a doua activitate, „Cel 

mai frumos mărțișor”, a avut loc la Școala Gimnazială Votinel (martie 2018), iar a treia 

activitate ,,Analiza senzorială a unui desert”– la LTS Bivolărie (iunie 2018). 

 „Tradiţii şi obiceiuri culinare” – parteneriat şcolar încheiat cu  C.Ş.E.I. Sf. Andrei, Gura 

Humorului; coordonatori prof. Hurjui Andreea, Vicol Elena şi Mehedeniuc Georgeta; 

  „Inovaţie în tehnologia alimentară” – parteneriat şcolar cu Colegiul Andronic Motrescu 

din Rădăuţi; au participat prof. Vicol Elena, Hurjui Andreea, Mehedeniuc Georgeta; 

 La Concursul Interjudețean de felicitări de Crăciun „Magia Crăciunului” desfășurat  la 

Școala Gimnazială Satu Mare, ediția a IX-a, 2017, au participat elevi îndrumați de cadrele 

didactice Bălici Marina, Ionesi Lăcrămioara, Tochiță Elena, Carcea Mihaela, Ioancea 

Modesta, Motrescu Costică, Motrescu Anișoara, Vicol Elena, Hurjui Andreea, Berculan 

Rodica, Georgescu Elena; la concursurile „Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei”, 

„Bucuria primăverii” și „Târg de mărțișoare” au participat preșcolari îndrumați de d-nele 

educatoare Berculean Rodica, Cîrșmari Anișoara, Șorodoc Maria-Paraschiva și Georgescu 

Elena. Toți prticipanții au obținut premii. 

 Prof. Mehedeniuc Georgeta și prof. Hurjui Andreea au îndrumat elevii pentru a participa cu 

lucrare la expoziţia cu decoraţiuni „Nașterea Domnului – dar de Crăciun” organizată de 

C.Ş.E.I. Orizont Oradea; 
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- Premiul I pentru corul de elevi „Sf. Meletie” al LTS Bivolărie, pentru participarea la 

Festival-concurs regional „Bucovina – tradiție, cultură și spiritualiate”, -  coordonatori 

prof. Mehedeniuc Georgeta și Cruţ Ana; corul a participat și la Concertul de Colinde de la 

Putna, realizându-se și o înregistrare video a colindelor în limbaj mimico-gestual; 

- Prof. Palievici Gheorghe a participat la parteneriatul „Diferiți, dar totuși la fel” , realizat cu 

Liceul Tehnologic „Ion Nistor” și la proiectul național Ora de net – o consultare națională 

privind nevoile și comportamentul copiilor în mediul online; 

- La Concursul Naţional  „Fantezii de iarnă” – cuprins C.A.E.N. 2017 poziţia 42, desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială Gheorghe Cioată, Todireşti, jud. Vaslui, doamnele înv.ed. Bălici 

Marina, Ionesi Lăcrămioara, Tochiță Elena, Carcea Mihaela și Ioancea Modesta, precum și 

d-na ed. Berculean Rodica au îndrumat elevii pentru a realiza lucrări/ felicitări. 

 Campionatul de fotbal (25 octombrie 2017) desfășurat în cadrul parteneriatului dintre LTS 

Bivolărie, CSEI Gura Humorului și CSEI Suceava ; organizatori: instructori și pedagogi de 

la LTS Bivolărie și de la școlile partenere. 

 La spartachiada profesorilor, ediția a V-a, prof. Mehedeniuc Georgeta a obținut  locul I la 

proba de cros. 

 La Concursul national de creație literară și plastică ”Lumină din lumina Învierii” (CAERI 

2017, poz.19) - premiul I , înv, Bujdei Ileana.   

 La Concursul Interjudețean ,,Armonie prin artă populară și tradiții” (C.A.E.R.I. 2018, 

poziția 1145, pag. 52), organizat în data de 24 martie 2018 la C.S.E.I.Suceava, au obținut 

premii elevii îndrumați de: Carcea Mihaela – două premii I, Ionesi Lăcrămioara – premiul I, 

Bujdei Ileana - premiul I, Breabăn Elena – premiul I și II, Pitic Elena – premiul I, Coconcea 

Florina – premiul II, Teodoriuc Florica – premiul II, Șorodoc Claudia –premiul III   

Motrescu Anișoara –premiul III. 

 La Festivalul - Concurs Național ,,Împreună prin artă” (CAEN 2018, poz. 46), organizat în 

data de 28.IV.2018 la C.S.E.I. Sibiu, 12 elevi, pregătiți și însoțiți de Motrescu Anișoara și 

Carcea Mihaela au obținut premiul I la secțiunea ,,Dans modern”. 

 În cadrul parteneriatului „Semințele o resursă inepuizabilă” (mai 2018), încheiat între 

Muzeul Bucovinei-Suceava și L.T.S.Bivolărie Vicovu de Sus, doamnele înv.ed. Caba 

Georgeta, Ionesi Lăcrămioara, Bălici Marina, Carsea Mihaela, Tochiță Elena, Duret 

Tudorița și domnii Motrescu Costică și Pitic Nicuță au îndrumat un număr de 40 de elevi 

care au realizat lucrări decorative, ce au fost expuse la Muzeul Bucovinei. 

 La concursul de creație plastică „Suntem copiii Europei” (CAERI 2018, poz. 690), din 

cadrul Simpozionului Național de Didactică, Botoșani, ed. a XIV-a, preșcolarii îndrumați de 

prof. Mehedeniuc G. au obținut două premii I. 

 În cadrul parteneriatului educativ „Lăsați copiii să vină la mine” (28.V.2018), încheiat între 

Mănăstirea Sihăstria Putnei și L.T.S.Bivolărie, au participat – cu momente artistice sau 

lucrări efectuate în tehnica Quilling/ pictură – elevi de la clasa pregatitoare până la clasa a 

VIII-a, îndrumați de Bălici Marina, Caba Georgeta, Ionesi Lăcrămioara, Tochiță Elena, 

Carcea Mihaela, Ioancea Modesta, Motrescu Costică, Motrescu Anișoara, Ungurean Liliana, 
Coconcea Florina,Breabăn Elena, Pitic Elena, Bujdei Ileana, Șorodoc Claudia, Berculean 

Rodica, Cîrșmari Anișoara, Șorodoc Maria-Paraschiva și Georgescu Elena.  

 În cadrul proiectului de parteneriat-voluntariat școlar încheiat între Asociația Help Autism-

Suceava și L.T.S. Bivolărie, intitulat „Dăruiește o oră de terapie!” (mai 2018), au participat 

cu lucrări elevi îndrumați de: Duret Tudorița, Ioancea Modesta, Ionesi Lăcrămioara, Caba 

Georgeta, Bălici Marina, Motrescu Costică. 
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 Concursul Național Școlar de Șah „Elisabeta Polihroniade” (CAEN poziția 136), Vaslui, 

mai  2018. Premii: locul  I - Ulinic Andrei;  locul II - echipa LTS Bivolărie, șah mixt; 

îndrumători, prof. Zubaș Ilisei-Corneliu și Ciobara Petru. 

 Elevii participanți și premiați la Festivalul National de Teatru de păpuși și Pantomimă 

„Prichindeii veseli”, desfășurat la Iași în perioada 8-10 iunie (CAEN 2018, poz. 103), au 

fost coordonați de d-nele Ungurean Liliana, Berculean Rodica, Șorodoc Maria-Paraschiva, 

Iliuț Aspazia și Șorodoc Claudia. 

 Festivalul- concurs „Zilele sportului școlar”,  editia  XVII, organizat de Școala Gimnazială 

„Ștefan cel Mare” Putna , iunie 2018. Premii: locul I, atletism - Grigoroiu Marius; locul II, 

atletism – Maxim Ștefănel; locul II, atletism - Bucur  Alexandru; locul II - echipa de fotbal 

ciclul primar; îndrumători, prof. Zubaș Ilisei-Corneliu și Ciobara Petru. 

 Concursul interjudețean „Comunicăm prin gest culoare și mișcare”  (CAERI poziția 1741), 

organizat de LTS Bivolarie în perioada 3-6 mai 2018. Premii: locul I, desen - Maftei Rodica 

(coord. Breabăn Elena); locul III, pantomimă - Șcheuleac Adrian (coord. Ungurean Liliana); 

locul I, triatlon -  Fecioru Claudiu; locul II, tenis de masa - Rusu Emanuel; locul III, tenis de 

masă  -  Nistor Elena; locul III, șah - Miron Maria (coord. Zubaș Ilisei-Corneliu și Ciobara 

Petru). În organizarea și buna desfășurare a concursului au fost implicate toate cadrele 

didactice din școală. 

  

 Liceul Tehnologic Special Bivolărie este o instituţie de învǎţǎmânt în care pe primul loc se 

situeazǎ grija faţǎ de elevii ce ne sunt încredinţaţi , grijǎ care vizeazǎ atât componenta didacticǎ cât 

şi serviciile extradidactice . 

 Oferta educaţionalǎ actualǎ, resursele curriculare , financiare şi umane sunt direcţionate cǎtre 

elev, acesta aflându-se în centrul atenţiei întregului colectiv de angajaţi din unitatea noastră.. 

 

VIZIUNEA 

 

Trăim într-o societate democratică, bazată pe respectul faţă de lege, faţă de statul de drept, 

faţă de valorile individuale şi sociale, faţă de drepturile omului şi drepturile universale ale copilului. 

Avem convingerea că educaţia trebuie să susţină nevoile individuale de învăţare, să vină în sprijinul 

dezvoltării armonioase şi depline a personalităţii oricărui copil/elev/tânăr. 

Dorinţa noastră în ceea ce priveşte educarea copiilor cu deficiență de auz accentuează 

necesitatea evoluţiei serviciilor educaţionale prin promovarea programelor terapeutico-recuperatorii 

centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor surzi posibilitatea 

dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, 

încrederea în sine şi toleranţa. 

 

MISIUNEA 

 

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate, în acord cu nevoile copiilor cu 

deficiență de auz și ale comunității, astfel încât abilitățile și competențele dobândite de elvi la 

absolvire să le permită o adaptabilitate cât mai funcțională. Obiectivul principal se referă la 

asigurarea unui complex de servicii (terapii logopedice, de psihodiagnoză, compensatorii, 

stimulatorii) care să valorifice/să stimuleze potenţialul fiecărui copil, indiferent de natura sa şi oricât 

de neînsemnat ar părea în raport cu potenţialul copilului fără deficienţe. 

 

 

ANALIZA NEVOILOR 

 

1. Analiza mediului extern (Contextul european, național și regional) 

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă 
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Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei 

în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială.  

Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2010: 

- Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, cu cel puțin 75%. 

- Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare. 

- “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a 

ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 

energetice, comparativ cu 1990. 

- Reducerea părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanleor 

cuvârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar în cel puțin 40% în 2020; 

- Reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 

soccială cu 20 de milioane de persoane până în anul 2020 comparativ cu anul 2008. 

Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cvadrul ET 2020 comparativ cu anul 2008: 

- Până în anul 2020, în medie, cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la programe de 

învîțare de-a lungul vieții: 

- Până în 2020, procentul persoanelor vu vârstă de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte ar trebui să fie mai mic cu 15%: 

- Până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar 

trebui să fie de cel puțin 40%: 

- Până în 2020,proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar 

trebui să fie sub 10%: 

- Până în 2020,cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie în școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară: 

- Până în 2020,proporția de absolvenți angajați, cu vârste cuprinse între 20-34 de ani, ar trebui 

să fie de cel puțin 82%, comparativ cu 76,5% în 2010. 

 

 CONTEXTUL NAŢIONAL 

 Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 

are următoarele obiective strategice și direcții de acțiune: 

Obiectivul strategic nr. 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de 

vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până 

în 2020, față de 57,2% în 2014 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, 

pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare 

profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 

definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu 

abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de 

învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 
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Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 

10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45% în 2014; 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 

10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltare a 

spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014; 

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 

4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 

cadrul programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin 

strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare.Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt 

prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

 

3. CONTEXTUL REGIONAL 

 Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică 

durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o 

diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României;  

Ținta propusa anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe 

cap de locuitor la nivel regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național și 

37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar. 
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Nr. 

crt. 

Niveluri de 
educaţie  

An școlar Evoluţie 
(%) 
2017/2009  2009/  

2010  
2010/  
2011  

2011/  
2012  

2012/  
2013  

2013/  
2014  

2014/  
2015  

2015/  
2016  

2016/  
2017  

1  Preşcolar  25594  25444  24693  20868  20814  20924  19947  19687  76,92%  

2  Primar  33579  32624  31631  35625  35316  35188  34465  34010  101,28%  

3  Gimnazial  34887  34153  32491  32441  32051  31344  30592  29738  85,24%  

4  Liceal  32250  34217  35791  31852  30328  28186  26538  25994  80,60%  

5  Învăţământ 
profesional  

4507  1929  438  1424  1820  2882  3302  3624  80,40%  

6  Postliceal/ 
maiştri  

1377  1877  2411  2980  3483  3561  3434  3063  222,44%  

Total  132194  130244  127455  125190  123812  122085  118278  116116  87,83%  

 

Din datele prezentate în table, rezultă că în anul şcolar 2016-2017 populaţia şcolarizată 

reprezintă 87,83% faţă de cea şcolarizată în anul şcolar 2009-2010, înregistrând o scădere față de 

anul școlar 2015/2016 cu 1,82%. 

 

Evoluţia populaţiei şcolarizate (Sursa: INS şi Anuarul Statistic al Judeţului Suceava).  

 (Sursa: INS şi Anuarul Statistic al Judeţului Suceava) 

 Analizând evoluţia acestui indicator, constatăm că există tendinţă de scădere a populaţiei 

şcolarizate, ca urmare a scăderii natalităţii şi a migraţiei în ţările europene. 

Dacă analizăm indicatorul pe medii de rezidenţă (fig. 5.2.) constatăm diferenţa dintre numărul 

populaţiei şcolarizate în mediul urban, faţă de cel din mediul rural. 

În mediul rural populaţia din preşcolar, primar şi gimnaziu era la nivelul anului şcolar 2016 -2017 

cu 11458 în număr mai mare decât cea existentă în mediul urban (56,26% rural și 43,74% urban). 

La nivel de învăţământ liceal, profesional şi postliceal, domină mediul urban, ca urmare a 

dezvoltării unităţilor şcolare în municipii şi oraşe. 

Din totalul populaţiei şcolare, în anul şcolar 2015-2016, 61,20% era în mediul urban şi 38,80% în 

mediu rural. 
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Fig. Evoluţia populaţiei şcolare pe medii de rezidenţă în perioada 2008-2017 (Sursa: INS) 

 

 

 
Fig. Evoluţia numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul regiunii Nord-Est 2008-

2017 (Sursa: INS) 

 



21 

 

Se observă o descreștere a numărului de elevi cuprinși la liceu începând cu anul școlar 2012-

2013 ca urmare a scăderii populației școlare și apariție învățământului profesional începând cu anul 

școlar 2014-2015 și a învățământului dual începând cu anul școlar 2017-2018. 

 

 
 

În privința numărului de elevi cuprinși în învățământul profesional, județul Suceava 

înregistrază creșteri însemnate în anul școlar 2016-2017, în raport cu anul școlar 2011-2012. 

Raportat la regiunea Nord-Est, județul Suceava a avut în anul școlar 2016-2017 cel mai mare număr 

de elevi cuprinși în învățământul profesional după județul Iași, pe domenii profesionale căutate pe 

piața muncii (mecanică, comerț, turism, industrie textilă și pielărie etc.). 

 

INDICATORI DE INTRARE 

 

1. Numărul de elevi care revin unui cadru didactic 

Acest indicator, calculat prin raportare la numărul de norme didactice, oferă un indiciu în 

legătură cu eficienţa utilizării resurselor şi calitatea actului didactic. Reducerea sa până la o limită 

rezonabilă poate să asigure creşterea eficienţei fără să afecteze calitatea demersului didactic. 

Indicatorul poate deveni critic din perspectiva declinului demografic şi a introducerii finanţării per 

elev, presând în direcţia măsurilor de concentrare a resurselor în şcoli viabile. 

Din analiza evoluţiei indicatorului în perioada analizată, la învățământul gimnazial, în anul școlar 

2015-2016, județul Suceava are același număr de elevi (13) ca și regiunea Nord Est, fiind mai mare 

decât cel la nivel național (12), înregistrând o creștere, comparativ cu anii școlari anteriori. Pentru 

învățământul secundar, se constată o scădere la 14 elevi pe norma didactică, de la 18, elevi în anul 

școlar 2010-2011. Acest indicator este egal cu cel existent la nivel național și mai mic decât în 

regiunea Nord-Est (15). 
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Număr de elevi pe norma didactică, învățământ gimnazial și secundar 

(Sursa: CNDIPT, INS) 

 

2. Resursele umane din ÎPT 

În graficele de mai jos se observă că, ponderea cea mai ridicată o are personalul didactic 

calificat, personalul didactic necalificat deţinând o pondere nesemnificativă (vezi anexa 6d). 

Din analiza acestui indicator de intrare, rezultă faptul că există resursa umană calificată pentru cele 

15 domenii de pregătire profesională, şcolarizate în judeţul Suceava. 

Ca o concluzie generală, în anul şcolar 2013-2014 gradul de acoperire cu profesori calificaţi (98,6% 

la liceu și 94,1% la învățământul profesional), asigură desfăşurarea unui învăţământ profesional şi 

tehnic la cerinţele actuale, județul Suceava având valori peste cele regionale și naționale. 

Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din mediul economic şi 

social, pe de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din partea profesorilor. Măsurile privind 

dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze atât competenţele 

metodice, cât şi actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaţionale din mediul economic. 

Pentru facilitarea adaptărilor la schimbările din sistem este necesară, ca măsură de fond, anticiparea 

evoluţiei personalului didactic şi adoptarea, în cadrul unei strategii pe termen lung, a unor măsuri 

însoţitoare, ţinând cont de efectele combinate ale reducerii populaţiei şcolare şi restructurării 

planurilor de şcolarizare din ÎPT pentru adaptarea la nevoile de calificare. 

 

 
Situaţia personalului didactic în ÎPT în perioada 2008-2014 (Sursa CNDIPT) 

 

3. Resurse materiale şi condiţii de învăţare 

Cu excepţia şcolilor cuprinse în programele de reabilitare prin programele finanţate de UE  
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sau Banca Mondială, în cele mai multe cazuri, starea generală a infrastructurii (clădirile pentru 

spaţiile de pregătire teoretică şi practică şi infrastructura de utilităţi) necesitată intervenţii majore de 

reabilitare sau modernizări. 

Dotarea multor unităţi este învechită; multe din atelierele existente nu au beneficiat de nici o  

investiţie relevantă în echipamente după 1990. În cele mai multe cazuri dotările după 1990 s-au 

limitat la ceea ce s-a putut obţine din efortul de autofinanţare, donaţii sau sponsorizări - insuficient 

cantitativ şi calitativ. Se simte lipsa dotărilor moderne şi a echipamentelor de simulare necesare 

unui învăţământ eficient, centrat pe elev.Unsprezece unităţi (40,74 % din şcolile ÎPT) au fost 

cuprinse în Programele Phare pentru ÎPT, situaţia infrastructurii şi dotărilor acestora ajungând la 

nivelul standardelor de pregătire profesională. 

Majoritatea şcolilor au amenajările minime necesare pentru accesul persoanelor cu 

deficienţe 

locomotorii. 

Deşi dotarea laboratoarelor de informatică s-a îmbunătăţit substanţial în ultimii ani, se simte  

nevoia completării cu PC a dotării tuturor laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate (pentru 

dezvoltarea activităţilor de predare-învăţare asistate de calculator). 

Ritmul noilor achiziţii pentru dotarea bibliotecilor şcolare este extrem de redus. Este necesar  

ca unităţile ÎPT să aibă în vedere şi cartea de specialitate. 

Lipsa manualelor de specialitate, pentru modulele din planul de învăţământ la liceul  

tehnologic, școală profesională și școală postliceală, face ca procesul de predare – învăţare – 

evaluare să fie o provocare continuă pentru cadrele didactice. În acest sens cadrele didactice de 

specialitate din judeţul Suceava au elaborat sub îndrumarea IŞJ auxiliare curriculare pentru clasa a 

IX-a liceu tehnologic la toate domeniile de pregătire de bază existente și la clasa a X-a, la modulele 

pentru care nu s-au editat manuale. 

Se constată un număr relativ restrâns şi în general o varietate mică de titluri la abonamente  

pentru publicaţii de specialitate. 

Concluzii indicatori de intrare: 

- se constată o tendinţă de scădere a numărului de elevi per norma didactică la nivel 

învăţământului profesional şi tehnic, fapt ce asigură o eficienţă a actului educaţional; 

- la nivel de judeţ există resursa umană (cadre didactice) calificată, în procent de 98,6%- 

liceu și 94,1% – școală profesională; 

- introducerea învăţământului profesional de 2 ani în perioada 2012/2013 – 2015/2016, 

învățământului profesional cu durata de 3 ani începând cu anul școlar 2014-2015 și a 

învățământului dual începând cu anul școlar 2017-2018 a dus la creşterea numărului de 

norme şi la asigurarea forţei de muncă necesară pe piaţa muncii, cu nivel 3 de calificare; 

- la nivelul anului şcolar 2017-2018, 29% din unităţi şcolare nu au condiţii materiale de 

desfăşurare a orelor de laborator tehnologic şi instruire practică, conform cerinţelor 

standardelor de pregătire profesională. 

 

INDICATORI DE PROCES 

 

1. Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT 

 

Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de autoritate, 

responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către 

unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. 

Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a partenerilor 

sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de educaţie. 

Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare 

profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local şi 

regional. 

Aceste structuri sunt: 

- la nivel naţional sunt încheiate acorduri tripartite pentru înfiinţarea a unui număr de 23 Comitete 

sectoriale; 

- la nivel regional: Consorţiul Regional TVET - organism consultativ al Consiliului de Dezvoltare 

Regională; 
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- la nivel local (judeţean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) - ca 

organism consultativ al Inspectoratelor şcolare judeţene; 

- la nivelul şcolilor: Consiliile de administraţie / Consiliile profesorale. 

În cadrul programului multianual Phare TVET, Consorţiul Regional şi Comitetele locale au fost 

antrenate în elaborarea şi revizuirea primelor documente de planificare strategică pe termen lung la 

nivel regional (PRAI) şi local (PLAI), pe baza cărora la nivelul fiecărei şcoli din program au fost 

elaborate planuri şcolare de acţiune (PAS). 

La nivelul unităţilor şcolare, principalul instrument de planificare strategică pe baza analizei 

mediului intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile de acţiune ale şcolilor (PAS). 

Cele 11 unități şcolare din Programul Phare TVET au beneficiat de formare şi asistenţă pentru 

elaborarea PAS în raport cu PRAI şi PLAI, adoptarea planificării prin PAS, corelate cu PRAI şi 

PLAI, s-a realizat în prezent de către toate unităţile de ÎPT, pentru buna corelare între nivelurile de 

calificare şi solicitările pieţei forţei de muncă. 

Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii locale, este esenţială 

antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în ÎPT. 

Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la: 

puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung; 

 

procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii. 

Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum în dezvoltare locală (CDL - 

componentă importantă a planului de învăţământ la clasele a IX-a şi a X-a) care vizează adaptarea 

conţinutului pregătirii la cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, 

comunitate locală, elevi). Din păcate, pe lângă cazuri de bună practică în acest domeniu, de multe 

ori se constată o antrenare redusă sau formală din partea şcolilor a agenţilor economici în elaborarea 

CDL, motivată adeseori prin interesul scăzut al acestora din urmă. De asemenea la clasele a XI-a și 

a XII-a, CDL este stabilit prin curriculum-ul naţional. 

 

2. Asigurarea calităţii în ÎPT 

Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi 

formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia 

beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei. 

La nivel naţional, activităţile privind asigurarea calităţii în sistemul naţional de învăţământ 

sunt coordonate de către cele două agenţii nou înfiinţate – ARACIP (pentru învăţământul 

preuniversitar), respectiv ARACIS (pentru învăţământul superior). 

Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, 

confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de 

indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire 

a calităţii. 

Introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT va furniza pentru procesul de 

planificare strategică la toate nivelurile (planurile regionale şi locale, planurile de acţiune la nivelul 

şcolii) un set de indicatori standard (benchmark) care să faciliteze decidenţilor comparaţiile în 

cadrul sistemului şi compatibilizarea între cerere şi ofertă. Conducând la creşterea transparenţei faţă 

de beneficiari, mecanismele de asigurare a calităţii vor avea un impact decisiv în motivarea şi 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire. 

 

3. Serviciile de orientare şi consiliere, Opţiunile elevilor 

Nu există o definiţie standard pentru indicatorii privitori la procesul de orientare şi 

consiliere. În practica serviciilor de consiliere din unele ţări europene, se raportează în mod obişnuit 

indicatori cum ar fi numărul de ore de consiliere per elev, numărul de elevi consiliaţi per consilier 

etc. 
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Totuşi, din analiza informaţiilor disponibile, se poate aprecia că, deşi ameliorat în ultimii ani, gradul 

de acoperire a serviciilor de orientare şi consiliere este insuficient, în special în mediul rural, din 

cauza unui număr încă insuficient de consilieri în sistem, arondării inegale a numărului de elevi care 

revin unui consilier, numărul mic de elevi testaţi şi consiliaţi, respectiv al orelor de consiliere/elev 

pentru orientarea carierei – practic nu se poate vorbi de un mecanism sistematic de orientare şi 

consiliere în sprijinul unei decizii corect informate în alegerea carierei, respectiv a traseului de 

pregătire. 

În urma sondajului realizat în anul școlar 2017-2018 de către CJRAE Suceava, la care au participat 

6070 elevi din clasa a VIII-a (86% din totalul elevilor înscriși în clasa a VIII-a) s-au obținut 

următoarele rezultate: 4747 elevi au optat învățământul liceal, 868 elevi au optat pentru învățământ 

profesional, 50 elevi au optat pentru unități de învățământ din alte județe, 233 elevi sunt nehotărâți 

și 73 elevi nu doresc să continue studiile. 

 

5. INDICATORI DE IEŞIRE 

 

1. Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

Rata netă de cuprindere școlară reprezintă numărul copiilor/elevilor/studenţilor de vârstă oficială 

corespunzătoare fiecărui nivel de educaţie, cuprinşi în aceste niveluri de educaţie, calculat ca raport 

procentual din populaţia rezidentă din aceeaşi grupă oficială de vârstă. 

Diferenţele faţă de vârsta reglementată de începere a şcolii, respectiv de încadrare faţă de vârstele 

“standard” din seria curentă influenţează valoarea indicatorului. Rata netă de cuprindere şcolară se 

utilizează pentru a evidenţia gradul de participare a copiilor de vârstă oficială corespunzătoare 

nivelurilor de educaţie. 

Analizând rata de cuprindere în perioada 2008-2016  pe toate formele de învăţământ a populaţiei 

şcolare se constată: 

- rata netă de cuprindere în învăţământul obligatoriu (7-16 ani) pentru anul școlar 2015-2016 la 

nivel judeţean este (82,8%) fiind mai mare față de regiunea Nord-Est (79,9%) și față de rata la nivel 

național (80,6%); 

- rata netă de cuprindere pentru grupa de vârstă 15-18 ani a cunoscut o creştere semnificativă 

coparativ cu anul școlar 2008-209, fiind în anul școlar 2015-206 (72,9%), superioară regiunii 

(68,4%) și ratei naționale (70,4%). 

 

 
Rata de cuprindere, pe forme de învăţământ, 2008-2016 

(Sursa: INS) 
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2. Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste) 

Gradul de cuprindere în învăţământ (rata specifică de cuprindere şcolară pe grupe de vârstă) 

reprezintă numărul total al copiilor/elevilor/studenților dintr-o anumită grupă de vârstă, indiferent de 

nivelul de educaţie în care sunt cuprinşi, calculat ca raport procentual din populaţia rezidentă din 

aceeaşi grupă de vârstă. 

 

 
Gradul de cuprindere în învăţământ 2008-2016 (Sursa: INS) 

 

Începând cu anul școlar 2012-2013, conform legislației în vigoare (Legea educației 

nr.1/2011), grupele de vârstă pentru populația de vârstă școlară sunt: 3-5 ani, 6-10 ani, 11-14 ani, 

15-18 ani, 19-23 ani și peste. Începând cu anul școlar 2014-2015, în cadrul acestui indicator este 

inclus și numarul de copii din creșe, formându-se o noua grupă de vârstă pentru copiii de 0-2 ani. 

Acest indicator reflectă gradul de participare la educaţie a unei anumite cohorte de vârstă specifică. 

Analizând evoluţia indicatorului în perioada 2008 – 2016 se constată: 

- o scădere a gradului de cuprindere pentru totalul grupei de vârstă 0-23 ani, în anul școlar 

2015/2016, comparativ cu anul școlar 2008-2009; 

- o creştere semnificativă a gradului de cuprindere în învăţământ pentru grupele de vârstă 15-18 ani 

în perioada 2008-2016. 

Conform datelor statistice (INS), gradul de cuprindere în educaţie în judeţ este mai mare decât cel 

calculat la nivel de regiune pentru majoritatea grupele de vârstă, dar încă inferior celui național. 

 

3. Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED 

Rata abandonului şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului 

şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport procentual faţă de 

numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. Indicatorul măsoară fenomenul abandonului 

şcolar, permiţând evaluarea eficienţii interne a sistemului de educaţie. Acesta este totodată un 

indicator important pentru analizarea şi proiectarea fluxurilor de elevi în cadrul unui nivel de 

educaţie. 

Analizând rata abandonului şcolar (anexa 6h) în perioada 2007-2016 (fig. 5.10. şi fig. 5.11.) pe 

niveluri de educaţie se constată: 

- la nivelul județului Suceava, rata abandonului școlar la învățământul primar și gimnazial a avut un 

trend descrescător, ajungând în perioada 2010-2014 la valori cuprinse între 0,9 - 1, înregistrând o 
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creștere în anul școlar 2014-2015 la 1,4, valorile înregistrate sunt mai mici față de cele regionale și 

naționale; 

- la învăţământul liceal și profesional rata abandonului şcolar înregistrează o scădere în perioada 

2007-2016 de la 4,5 la 2,3; 

- la învăţământul postliceal și de maiștri rata abandonului şcolar înregistrează o creștere în perioada 

2007-2016 de la 2,2 la 7,3. 

Având în vedere evoluţia oscilantă a indicatorului şi valorile înregistrate pe parcursul intervalului, 

abandonul continuă să fie în atenţia unităţilor şcolare în special pentru categoriile vulnerabile. 

 

 
Rata abandonului în învăţământul primar şi gimnazial, 2007-2016 (Sursa: INS) 

 

 
Rata abandonului în învăţământul gimnazial, liceal și profesional, 

postliceal și de maiștri 2007-2016 (Sursa: INS) 
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4. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED 

Rata de absolvire reprezintă procentul absolvenţilor unui anumit nivel de educaţie din totalul 

populaţiei în vârstă teoretică de absolvire specifică nivelului respectiv de educaţie. Rata de absolvire 

este un indicator care reflectă calitatea şi eficienţa internă a sistemului de educaţie, dar şi rezultatele 

acestuia. 

 

 
Rata de absolvire la nivel de judeţ, regiune, naţional 2007-2015 

(Sursa: INS) 

 

Comparând valorile acestui indicator la nivel judeţean, în perioada analizată 2007-2015 se 

constată: 

- rata de absolvire la învăţământul liceal a crescut de la 61,6% la 85,8% în perioada 2007-2015; 

- rata de absolvire în învăţământul profesional a înregistrat scădere, ca urmare a reformei TVET 

de şcolarizare a elevilor prin liceul tehnologic, de la 35,6% în anul școlar 2007-2008, la 9,4% în 

anul şcolar 2014-2015; 

- rata de absolvire în învăţământul postliceal prezintă o creştere de la 2,6% la 12,8% în perioada 

2007-2015. 

Analizând datele comparative din fig. 5.14 se pot observa indicatorii județeni ca fiind superiori 

celor regionali și naționali, cu excepția învățământului postliceal. 

 

5. Rata de succes 

 

Ratele de succes la examenele naționale (bacalaureat și certificarea calificărilor profesionale) au 

cunoscut fluctuații importante, mai ales la învățământul liceal. Astfel, la nivel național, rata de 

succes a scăzut de la 88,1% în anul școlar 2007-2008, la 58,0% în anul școlar 2014-2015. 

La nivel de județ, o scădere semnificativă a ratei de succes se înregistrează la liceu, de la 97,4% 

în 2007-2008, la 60,3% în anul şcolar 2014-2015. Acelaşi lucru se observă şi la nivel regional şi 
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naţional. Valoarea acestui indicator, în anul școlar 2014-2015 este mai mare la nivelul judeţului 

(60,3), comparativ cu valoarea națională (58,0), dar mai mic decât la nivel regional (61,3). 

Și la învățământul profesional, se constată o scădere a ratei de succes, la nivel județean, regional 

și național, în perioada analizată. Valoarea ratei de succes la învățământul profesional este mai mică 

cu aproximativ 0,3%, la nivel județean, fată de nivelul național și regional, în anul școlar 2014-

2015. 

 

 
Rata de succes învăţământ liceal şi profesional 2007-2015, 

la nivel național, regional și județean (Sursa: INS) 

 

Măsurile care trebuie avute în vedere în raport cu aceste rezultate trimit, pe de o parte, la 

asigurarea calităţii în procesul de evaluare în raport cu standardele de pregătire, iar pe de altă parte 

la necesitatea unor programe remediale (ex. şcoala de după şcoală) pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare. 

 

6. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie 

 

Rata de tranziţie în învăţământul secundar superior reprezintă numărul de elevi admişi în primul 

an de studii la învăţământul secundar superior într-un anumit an şcolar, ca raport procentual faţă de 

numărul de elevi înscrişi în anul terminal al învăţământului secundar inferior din anul şcolar 

anterior. 
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Rata de tranziţie în învăţământul secundar superior 2008-2016 (Sursa: INS) 

 

Acest indicator permite măsurarea gradului de acces / nivelului de tranziţie de la învăţământul 

secundar inferior la învăţământul secundar superior. Considerat din perspectiva nivelului de 

învăţământ secundar inferior acesta reprezintă un indicator referitor la ieşirea din sistem; privit din 

perspectiva nivelului de învăţământ secundar superior acesta este un indicator de acces. 

Din analiza acestui indicator pe perioada 2008-2016 se constată că rata de tranziţie în 

învăţământul secundar superior a avut valori de la 97,7% în 2008, la 93,8% în 2011 şi apoi a crescut 

la 96,0% în 2016. Valoarea acestei rate de la nivelul anului 2016 este superioară celei regionale 

(95.4%) și inferioară celei naționale (96,7%). 

 

7. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie 

 

Conform definiţiei Eurostat, rata de părăsire timpurie a şcolii (RTP %) reprezintă proporţia 

populaţiei în vârstă de 18-24 de ani cu nivel gimnazial de educaţie sau care nu şi-a completat 

studiile gimnaziale şi care nu urmează nicio formă de educaţie şi formare profesională în ultimele 4 

săptămâni, anterioarei anchetei, din totalul populaţiei în vârstă de 18-24 de ani, exprimată 

procentual. 

Indicatorul RTP se calculează prin anchetă, pe bază de eşantion naţional. Se observă la regiunea 

Nord –Est o fluctuație a ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional, în sensul scăderii până 

în 2008 și apoi creșteri sensibile în următorii ani. La nivelul anului 2015, rata de părăsire timpurie a 

sistemului educațional avea valoarea de 22,5% la nivel regional, față de cea națională de 17,3%. 

Pentru atingerea obiectivului asumat de către România, sunt necesare politici şi eforturi comune 

şcoală – comunitate locală. 

Se impune implementarea unor programe şi acţiuni de: 

- dezvoltare şi diversificare a oportunităţilor educaţionale de reintrare în sistem a tinerilor 

(programe de tip A doua şansă, realizarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă etc.); 

- pregătirea prin şcoală profesională a absolvenţilor din învăţământul gimnazial care nu continuă 

studiile în învăţământul liceal; 

- servicii de sprijin educaţional prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 
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8. Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor de citire/lectură (PISA) 

 

Programul OECD-PISA furnizează datele şi informaţiile esenţiale pentru realizarea de studii şi 

analize ulterioare, care să fundamenteze deciziile de politici publice în domeniul educaţiei. Testările 

PISA sunt destinate copiilor având vârsta de 15 ani și acoperă trei domenii principale: citire / 

lectură, matematică și ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, 

se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste domenii sunt 

investigate în termenii stăpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază, necesare în viaţa adultă, 

pentru educaţia permanentă, pentru piaţa muncii etc. și nu din perspectiva stăpânirii curriculei 

şcolare. Evaluarea competenţelor trans-curriculare este o parte integrată în testele PISA. 

Rezultatele testării din 2015 plasează România pe ultimul loc. 

Astfel pentru: 

- competențe de citire: 

- Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte, 

România 38,7% - ultimul loc; 

- Nivel 5 peste 625,61 puncte, 

România 2% - ultimul loc; 

- competențe în matematică: 

- Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte, 

România 39,9%- ultimul loc; 

- Nivel 5 și peste 625,61 puncte, 

România 3,3 % penultimul loc după Cipru; 

- competențe în științe: 

- Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte, 

România 38,5% - ultimul loc; 

- Nivel 5 peste 625,61 puncte 

România - 0,7% - ultimul loc, 

 

9. 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 2010 - 85%. În România, ponderea populaţiei care a absolvit cel puţin 

învăţământul secundar superior se afla în limite procentuale apropiate de media UE (în 2000 - 

76,1% şi în 2009 - 78,3%). 

 

10. Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) 

 

Rata de participare la educație și formare profesională, a populației cu vârsta cuprinsă între 

25-64 de ani, era la nivel UE de 10,8% în 2016, în timp ce în România era de doar 1,2 %. În 

intervalul 2012-2016 rata de participare la educație și formare profesională în România a înregistrat 

o scădere, în timp ce în UE a înregistrat o creștere. 

În 2016 pe regiuni de dezvoltare Rata de participare la educație și formare profesională a 

populației cu vârsta cuprinsă între 25-64, ( fig. 5.20.) situează regiunea Nord-Est pe locul IV cu un 

procent de 1,1% împreună cu regiunea Centru. Pe locul I este plasată regiunea Vest cu 1,6%, locul 

II regiunea Sud Muntenia 1,5%, pe locul III regiunile Nord-Vest și București-Ilfov 1,4%. De 

remarcat că în regiunea Nord-Est, în anul 2013, a fost atinsă o valoare maximă de 4,4% ce nu a mai 

fost atinsă de alte regiuni în toți anii la care facem referință. 

 

INDICATORI DE IMPACT 

 

1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului 

 

Ar putea fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, 
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respectiv rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului. În acest moment, în lipsa unui 

sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor, şcolile raportează 

propriile evaluări. Aceste evaluări sunt însă parţiale (bazate în general pe feedback-ul obţinut de la 

absolvenţii care vin să-şi ridice diplomele, de obicei într-un interval scurt de la absolvire) şi sunt 

dificil de validat. 

Totuşi, rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea 

ridicată a acestora în numărul total al şomerilor (21,1% în 2008 şi 21,2% la data de 31.10.2016), 

sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în raport cu finalităţile 

obţinute în plan ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate 

fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de 

ani, cu rezerva că acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. 

 

2. Rata de inserţie a absolvenţilor la 6 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie 

 

Indicatorul nu este disponibil din surse statistice. Dificultăţile sunt similare cu cele 

menţionatemai sus. Totuşi, având în vedere şomajul de lungă durată (peste 6 luni), care afectează 

circa 60% din absolvenţii înregistraţi în şomaj (conform informaţiilor prezentate în cap. 4), se 

deduce ca prioritară furnizarea unor măsuri active de ocupare adecvate, în sprijinul tinerilor care 

după 6 

luni de la absolvire nu se integrează pe piaţa muncii. 

La nivel național s-a realizat monitorizarea absolvenților de școală profesională cu durata de 

2 ani, promoția 2014. Învățământul profesional cu durata de 2 ani a fost organizat, ca formă de 

școlarizare, după clasa a IX-a, începând cu anul școlar 2012-2013, în conformitate cu OMECTS nr. 

3168 din 2012. Aceasta formă de școlarizare a fost solicitată de agenții economici chiar din perioada 

în care nu s-a mai școlarizat, pentru nivelul 2 de calificare (actualmente nivelul 3 conform HG 

918/2013), prin Școala de Arte și Meserii. 

Dificultățile inerente unui început, au constat în atragerea elevilor către această formă de 

învățământ și lupta cu mentalitățile adulților, realizarea unei promovări susținute în mass media și 

prin intermediul site-ului „alegeți drumul” dar și în rândul agenților economici și chiar a unităților 

școlare pentru a se demara cu bine învățământul profesional cu durata de 2 ani. 

Solicitările din partea agenților economici și ale elevilor, centralizate la nivel național, au condus la 

concluzia că au fost școlarizați doar pentru 58 de calificări din cele 131 calificări posibile a fi 

obținute de către elevii care se înscriu la învățământul profesional, în conformitate cu HG 866 din 

13.08.2008 respectiv HG 1555 din 2009 în vederea actualizării acesteia. 

 

3. Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă 

 

Acest indicator face parte dintre indicatorii de calitate propuşi de Comisia Europeană - 

Grupul de lucru pentru calitate în VET. În această etapă nu este definit. Date cu privire la acest 

indicator este posibil să fie colectate, potrivit recomandărilor Comisiei Europene, prin Ancheta 

asupra forţei de muncă. 

Informaţii utile pentru acest indicator pot fi obţinute şi direct de către şcoli prin efectuarea 

unor sondaje proprii în rândul angajatorilor şi absolvenţilor. 

 

OFERTA ŞCOLILOR ÎPT DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

 

1. Evoluţia planurilor de şcolarizare 
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Evoluţia numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a 2008-2018 (Sursa IȘJ) 

 

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează că exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare a ofertei de 

pregătire. 

Scăderea generală a populaţiei şcolare s-a reflectat în scăderea la nivel judeţean a 

ponderii elevilor înscrişi în clasa a IX-a liceu şi implicit la liceul tehnologic. (fig. 5.22.). 

Începând cu anul școlar 2014-2015 elevii de clasa a VIII-a au putul opta și pentru școala 

profesională de 3 ani. 

După cum se observă din figura de mai sus, învățământul profesional și tehnic are o 

pondere în creștere de la 51,75% din anul școlar 2011-2012 la 53,27% în anul școlar 2017-

2018, din totalul elevilor înscriși în clasa a IX-a. 

Pentru anul școlar 2017-2018 se constată o scădere a numărului de elevi de la liceul 

tehnologic cu 35,83% față de anul școlar 2013-2014, ca urmare a apariției școlii profesionale 

de 3 ani după clasa a VIII-a, începând cu anul școlar 2014-2015. Ca pondere a profilului din 

totalul liceului tehnologic, se constată o scădere a profilul tehnic cu 54,51% în anul școlar 

2017-2018 față de 2013-2014, ca urmare a opțiunii elevilor pentru școala profesională de 3 

ani pentru calificări din profilul tehnic. 

Pentru optimizarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii sistemului ÎPT se are 

în vedere acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu, eliminarea unor 

paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul şi 

utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei calităţii şi 

serviciilor. 
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Evoluţia numărului de elevi cl. a IX-a, liceu tehnologic, pe profiluri 

(Sursa: IŞJ Suceava) 

 

2. Analiza ofertei curente (pentru anul şcolar 2017-2018) 

 

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca exerciţiul 

de planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare a ofertei de 

pregătire. 

Din analiza distribuției pe filiere, se constată o nerealizare a cifrelor planificate 

pentru învățământul liceal cu 4,2% (filiera teoretică – 3,3%, filiera tehnologică – 5,1%, 

filiera vocațională – 5,8%) și 14,8% la învățământul profesional cu durata de 3 ani, 

procentele fiind calculate la numărul de elevi și nu la numărul de clase. 

 
Distribuţia planului de şcolarizare propus şi realizat 

pentru anul şcolar 2017-2018 (Sursa IŞJ Suceava) 

 

3. Reţele şcolare 

 

Unităţile şcolare ÎPT, pe zone ocupaţionale ale judeţului Suceava, sunt repartizate astfel: 

Zona ocupaţională 1 – Suceava 

1. Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

2. Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava 

3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

4. Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava 

5. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

6. Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos 
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7. Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana 

8. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

9. Şcoala Postliceal Sanitară Suceava 

10. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava 

11. Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Suceava 

12. Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Suceava 

13. Școala Postliceală FEG Education Suceava 

14. Liceul Tehnologic „Moldova” Suceava 

15. Liceul Particular „Virgil Madgearu” Suceava 

16. Liceul Natanael Suceava 

Zona ocupaţională 2 – Fălticeni 

17. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

18. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni 

19. Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni 

20. Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca 

21. Centrul de Studii European Fălticeni 

22. Școala Postliceală FEG Education Fălticeni 

Zona ocupaţională 3 – Siret 

23. Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret 

24. Şcoala Postliceală Sanitară „Lauretus” Siret 

Zona ocupaţională 4 – Vatra Dornei 

25. Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei 

26. Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broşteni 

27. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

28. Liceul Tehnologic „Liviu Suhar” Iacobeni 

29. Școala Postliceală Sanitară „Țara de Sus” Vatra Dornei 

Zona ocupaţională 5 – Cîmpulung Moldovenesc 

30. Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc 

31. Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

32. Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc 

33. Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa 

34. Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

Zona ocupaţională 6 – Gura Humorului 

35. Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului 

36. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului 

37. Școala Postliceala Sanitara „Medica Studium” Gura Humorului 

Zona ocupaţională 7 – Rădăuţi 

38. Colegiul Tehnic Rădăuţi 

39. Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuţi 

40. Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 

41. Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca 

44. Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea 

43. Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

44. Școala Postliceala Sanitara Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Rădăuți 

 

TOTAL UNITĂŢI ÎPT: 44 (31 unități ÎPT învățământ de stat, 13 unități ÎPT învățământ particular) 
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Distribuţia unităţilor IPT în judeţul Suceava 

 

Din cele 31 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat existente în judeţ, 11 au fost  

asistate prin programe Phare TVET în perioada 2001- 2007. Unităţile care nu au beneficiat de 

programe de modernizare IPT beneficiază de asistenţă prin crearea unor reţele cu scopul schimbului 

de bune practici, consolidării şi diseminării achiziţiilor din program, în mod prioritar în ceea ce 

priveşte asigurarea calităţii, învăţarea centrată pe elev, abordarea metodologică specifică elevilor cu 

cerinţe educative speciale (CES), dezvoltarea parteneriatului social şi lucrul cu întreprinderile, 

coordonare în planificarea ofertei de şcolarizare. (vezi anexa 12). Este necesară consolidarea acestor 

reţele, şi, totodată, asumarea de către şcolile Phare TVET a unui rol activ în iniţierea unor noi reţele 

pentru implicarea tuturor şcolilor din ÎPT. Constituirea reţelelor a avut ca şi criterii de arondare: 

domeniul profesional şi zona ocupaţională. 

În cadrul acestor reţele s-au realizat diferite activităţi educaţionale cu elevii şi cadrele  

didactice, schimb de bune practici, dezvoltarea curriculum-ului etc. 

 

6. Parteneriatul cu întreprinderile 

 

Un parteneriat activ şi eficient - îndeosebi în ceea ce priveşte practica elevilor, orientarea  

carierei, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, planificarea ofertei, elaborarea 

curriculumului în dezvoltare locală (CDL), contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi 

organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor etc. - reprezintă o condiţie obligatorie pentru un 

învăţământ profesional şi tehnic de calitate, orientat spre nevoile beneficiarilor. 

Toate unitățile ÎPT au elaborat curriculumul în dezvoltare locală prin consultarea agenților  

economici partenri. 

Informaţiile şi evaluările din sistemul de educaţie şi formare profesională evidenţiază un 

grad  

diferit de dezvoltare a parteneriatului cu agenţii economici, în funcţie de managementul şcolii, 

interesul agenţilor economici şi condiţiile locale. În timp ce în unele şcoli parteneriatul cu 

întreprinderile se limitează la asigurarea, de multe ori conjuncturală şi limitată, a unor locuri de 

practică pentru elevi, în altele se poate vorbi de o diversitate a relaţiilor de parteneriat (din punct de 

vedere al numărului agenţilor economici implicaţi şi al obiectivelor asumate de parteneri). Numărul 
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de parteneri ai şcolilor ÎPT este variabil, depinzând de locaţie, varietatea domeniilor de pregătire, 

numărul elevilor etc. Printre parteneri sunt în primul rând agenţi economici, dar şi multe instituţii şi 

ONG-uri. 

Numărul de parteneriate a crescut în ultimii ani școlari ca urmare a înființării învățământului  

profesional și învățământului dual, după clasa a VIII-a, în 24 de unități din rețeaua ÎPT. 

Din analiza datelor se constată că la nivel judeţean, numărul partenerilor este semnificativ  

mai mare decât cel al furnizorilor de formare (al unităţilor şcolare IPT). 

 

ANALIZA INTERNĂ 

 

Analiza S.W.O.T 

 

Puncte tari 

-Dotarea material a școlii este foarte bună 

- Resursa umană are potențial educative, 

majoritatea având grade didactice II și I 

- Şcoala dispune de material curricular necesar: 

planuri, programe şcolare, manuale școlare și 

auxiliare didactice 

-Climat educaţional deschis, stimulativ 

- Derularea unor parteneriate educaţionale 

locale și  naţionale prin programe 

specifice şi proiecte încheiate la nivelul 

unităţilor şcolare şi al I.S.J.  

- Rezultate bune obţinute la examenele de 

evaluare natională și bacalaureat 

- Dotarea claselor cu echipament informatic 

laptop-uri și videoproiectoare 

- Cabinete pentru terapii dotate cu materiale de 

Specialitateși soft-uri educaționale  

- Ofertă de opţionale bogată pentru toţi elevii 

şcolii 

- Existenţa CDL-urilor la nivelul specializărilor 

pentru clasele de învîțîmânt profesional și liceal 

- Realizarea unor venituri extrabugetare 

considerabile din surse proprii. 

 

Puncte slabe 

- Numărul crescut al elevilor nedepistați 

timpuriu cu pierdere de auz  

-Existenţa formalismului în activitățile 

organizate cu elevii în timpul liber 

- Rezistenţa la schimbare a unor cadre 

didactice, persistenţa acestora în activităţi 

- Neîncrederea unor cadre didactice în 

posibilităţile de evoluţie ale unor elevi 

-Integrarea profesională a absolvenților 

deficitară 

- Situaţia social-economică precară a familiilor 

multorelevi 

- Mediatizarea activitătilor, materialelor 

educative în presă, la diferite instituţii partenere 

şi pe diferite site-uri 

Oportunităţi 

- Organizarea, la nivel național a unor cursuri  

deformare, conferinţe naţionale, workshopuri 

despecialitate 

- Implicarea activă a Consiliului Județean 

Suceava în îmbunătățirea activității instructiv-

educative din unitatea noastră, atât  prin 

asigurarea fondurilor, cât și prin îndrumare 

logistică prin participarea la ședințele Consiliului 

de Administrațieal școlii 

- Mediu educaţional eligibil pentru proiecte 

europene 

- Îmbunătățirea legislației în ceea ce privește 

sprijinul acordat copiilor cu dizabilități din 

învățământul special și pentru cei integrați în 

învățământul de masă 

Ameninţări 

- Orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu 

deficiență de auz spre şcoale de masă, fără a 

avea suport și sprijin terapeutic 

- Insuficienta implicare a părinţilor elevilor în 

educaţia 
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Analiza P.E.S.T.E 

 

1.POLITIC 

 

Şcoala, alaturi de alte instituţii, face parte dintr-o societate în schimbare, în căutarea şi 

promovareavalorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. 

Activitatea se desfăşoară având labază Legea Educaţiei cu modificările ulterioade, ordinele şi 

notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reformamanagementului 

şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului 

educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane. 

 

2. ECONOMIC  

 

Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului în rândul 

tinerilor cu deficiență de auz, cu toate că legislația financiară oferă anumite facilități fiscale pentru 

firmele care angajează persoane cu handicap.  De asemenea, chiar dacă  legislaţia financiară permite 

atragerea de surse extrabugetare la nivelulunitaţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în 

acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este încontinuare scăzut.  

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă 

de şcoală al elevilor. Toţi aceşti factori economici au efecte grave: dezinteres, absenteism. Se 

impune o situaţieclară la niveul şcolii noastre, necesitatea identificării copiilor aflaţi în situaţii de 

risc din punct de vedereeconomic. 

 

3. SOCIAL  

 

Implicarea părinţilor în colaborarea cu şcoala a scăzut. Multi dintre elevi provin din familii 

sărace,dezorganizate. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra recuperării elevilor. O alta 

problemă socialăeste tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte 

distructive pe termen lung, şcoalatrebuind să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

 

4. TEHNOLOGIC 

 

Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi 

comunicării.Şcoala dispune de tehnologia necesară comunicării şi realizării diferitelor activităţi de 

profil. Fiecare sală de clasă și  cabinete sunt dotrate cu laptop și videoproiector, iar fiecare dormitor 

dotat cu calculator conectat la internet. 

 

5. ECOLOGIC 

 

Pe măsură ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materialemai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră trebuie să se 

implice în programe deeducaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii 

sociali, atât la orele de cla clase, cât și in activitățile extrașcolare 
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PRIORITĂȚI  ȘI OBIECTIVE SPECIFICE LA NIVELUL LICEULUI TEHNOLOGIC 

SPECIAL BIVOLĂRIE 

 

PRIORITATEA 1. Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii în 

învăţământ  

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

1.11.1. Diseminarea informaţiilor 

privind 

calitatea şi a implicaţiilor 

introducerii sistemului la nivelul 

şcolii 

-  Prezentarea în consiliul profesoral a 

documentelor care se referă la 

autoevaluarea/evaluarea calităţii 

educaţiei şi formării profesionale în 

școală, instrument al cadrului naţional 

de asigurare a calităţii în învăţământul 

profesional şi tehnic.  

- Alegerea responsabilului comisiei 

pentru asigurarea calităţii 

- Formarea unor echipe 

interdisciplinare pentru îndeplinirea 

obiectivelor propuse în introducerea 

sistemelor de asigurare a calităţii în 

educaţie 

-  Întocmirea rapoartelor de 

autoevaluare la nivelul comisiilor  şi 

a celorlalte compartimente 

- Întocmirea planurilor de acţiune la 

nivelul comisiilor şi compartimentelor 

- Corelarea demersurilor colectivului 

didactic al liceului  cu cele ale 

ISJ, cu politica M.E.N. în 

domeniul calităţii în educaţie prin 

evaluarea calităţii actului didactic 

-  Asigurarea condiţiilor pentru 

compatibilizarea învăţământului 

românesc cu învăţământul european 

din punctul de vedere al calităţii. 

Sprijinirea Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

-  Verificarea periodică a formării 

competenţelor de bază (abilităţi de 

comunicare, scriere, calcul 

matematic etc.) prin aplicarea 

Standardelor Naţionale de Evaluare; 

 

 

 

 

 

Cunoaşterea cadrului 

legal privind asigurarea 

calităţii în sistemul 

educaţional 

 

 

 

Numirea prin decizie, de 

către directorul şcolii, a 

responsabilului CEAC şi 

a membrilor comisiei 

 

 

 

Alocarea de 

responsabilități și 

stabilirea domeniilor de 

acțiune ale membrilor 

comisiei 

 

 

 

 

 

- Realizarea cadrului 

privind asigurarea calității  

 

 

 

 

Stabilirea ofertei 

educaționale pentru elevii 

cu deficiență de auz în 

raport cu cerințele pieței 

muncii 

 

 

 

 

 

Septembrie  

a fiecărui 

an școlar 

 

 

 

 

Septembrie  

a fiecărui 

an școlar 

 

 

 

 

La sfârșitul 

fiecărui 

semestru 

La inceput 

de an 

școlar/ 

semestru 

 

 

 

Octombrie 

a fiecărui 

an școlar 

 

 

 

Luna 

noiembrie 

a fiecărui 

an școlar 
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1.2. Organizarea cadrului pentru 

desfăşurarea activităţilor privind 

calitatea 

-  Elaborarea Regulamentului privind 

sistemul de management al calităţii 

la Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

-  Stabilirea programului de formare 

-  Stabilirea dovezilor pentru atingerea 

fiecărui indicator de performanţă 

 

 

 

 

 

Consultarea documentelor 

de către 70% din 

personalul didactic 

Realizarea materialelor 

pentru  proiectarea 

individuală a activităţii de 

către ceilalţi membri ai 

compartimentelor 

 

 

 

15 oct a 

fiecărui an 

școlar 

1.3. Derularea activităţilor de formare 

privind calitatea 

- Abilitarea ca formatori locali a 

cadrelor didactice care au mai 

participat la sesiuni de formare  

-  Formarea în cascadă: 

           - Responsabili comisii metodice 

          -  Membrii comisiilor metodice 

- Monitorizarea activităţilor de 

formare 

 

 

Cuprinderea în activitatea 

de formare a cadrelor 

didactice 

 

 

Centralizatorul 

participării la cursurile de 

formare 

 

 

15 iunie a 

fiecărui a 

școlar 

1.4. Implementarea strategiilor 

privind calitatea la nivelul 

compartimentelor 

- Elaborarea planurilor de acţiune ale 

compartimentelor 

- Stabilirea criteriilor de performanţă 

- Stabilirea instrumentelor de 

evaluare pentru atingerea criteriilor 

de performanţă 

- Monitorizarea activităţii 

 

 

 

Realizarea portofoliului 

pentru fiecare comisie 

metodică 

 

 

 

15 oct. a 

fiecărui an 

școlar 

1.5. Dezvoltarea profesională a 

întregului personal în scopul 

introducerii 

sistemelor de asigurare a calităţii 

  -  Iniţierea profesorilor nou veniţi 

 

-  Antrenarea şi iniţierea personalului 

didactic auxiliar şi administrativ 

-  Facilitarea accesului la informaţii 

privind introducerea sistemelor de 

asigurare a calităţii 

 

 

-  Motivarea şi evidenţierea 

personalului cu rezultate deosebite 

în realizarea sarcinilor impuse de 

sistemele de asigurare a calităţii 

-  Dezvoltarea cunoştinţelor 

manageriale în legătură cu 

managementul şi pedagogia calităţii 

 

-  Monitorizarea şi evaluarea 

performanţelor personalului 

 

 

 

 

Realizarea a două 

interasistențe 

Participarea la cursurile 

de iniţiere şi formare 

Creşterea implicării 

personalului în activităţi 

privind introducerea 

sistemelor de asigure a 

calităţii 

Evidențierea personalului 

cu rezultate deosebite 

 

 

Prezentarea 

managementului si 

pedagogia calității în 

ședințele de analiză 

Completarea fiselor de 

autoevaluare/evaluare 

anuale 

 

 

 

 

 

 

 

Sfârșitul 

fiecărui an 

școlar 
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1.6. Proiectarea şi dezvoltarea 

activităţii 

în raport cu cerinţele introducerii 

sistemului de asigurarea a calităţii 

- Adaptarea ofertei educaţionale a 

şcolii în raport cu cerinţele mediului 

economico-social 

-  Reorientarea proiectării şi 

desfăşurării instruirii practice prin 

dezvoltarea activităţilor de 

parteneriat cu agenţii economici 

-  Proiectarea activităţilor la nivelul 

comisiilor  în mod unitar, 

urmărindu-se creşterea eficienţei 

învăţării şi diminuarea eşecului 

şcolar 

-  Proiectarea activităţii didactice în 

raport cu nivelul clasei, gradului de 

deficiență, stiluri de învăţare, cunoştinţe, 

experienţă şi abilităţi anterioare 

-  Flexibilitate în proiectarea activităţii 

didactice pentru asigurarea egalităţii 

şanselor şi prevenirea discriminării 

 

 

 

 

Oferta educațională 

Planul de scolarizare  

 

CDL-uri și CDS-uri 

Contracte de parteneriat 

 

 

Dosarul comisiilor 

metodice 

 

 

 

Documentele de 

proiectare didactică 

 

 

 

 

 

 

 

luna 

noiembrie 

 

noiembrie 

a fiecărui 

an 

 

Septembrie 

a fiecărui 

an școlar  

 

 

permanent 

1.7. Predarea şi învăţarea în raport cu 

introducerea sistemelor de asigurare 

a calităţii 

-  Stabilirea unor relaţii de lucru 

eficiente cu elevii 

-  Realizarea unor activităţi şi 

materiale de învăţare care să 

permită învăţarea prin paşi mici 

-  Utilizarea unor strategii variate de 

predare şi învăţare pentru a încuraja 

învăţarea individuală centrată pe 

elev şi învăţarea în cadrul unui grup 

sau în diferite contexte 

- Promovarea conceptului de predare 

învăţare cu ajutorul softurilor 

educaționale 

- Schimbarea viziunii modului de 

desfăşurare a practicii de proiect 

pentru dezvoltarea capacităţii de a 

munci independent, ritmic şi 

organizat 

- Realizarea feed-back-ului după 

activităţile de învăţare, încurajarea 

elevilor în evaluarea progresului şi 

stabilirea de măsuri individualizate 

pentru recuperare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofoliul cadrelor 

didactice, portofoliul 

elevilor și baza didactică a 

școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

1.8. Creşterea performanţelor şcolare 

prin motivarea elevilor 

- Comunicarea eficientă cu elevii în 

raport cu nevoile acestora 

-  Stabilirea şi menţinerea relaţiilor de 

lucru eficiente ale profesorilor 

 

 

Chestionare adresate 

elevilor 

Dezbateri la nivelul 

comisiilor metodice 

 

 

permanent 

 

permanent 

 



42 

 

cu elevii şi celelalte persoane 

implicate în educaţie 

-  Promovarea şi încurajarea învăţării 

individuale, centrate pe elev sau în 

cadrul unui grup 

-  Implicarea elevilor în evaluarea 

progresului pe care îl realizează şi 

încurajarea acestora să-şi asume 

responsabilitatea pentru propriul 

proces de învăţare 

-  Stimularea participării elevilor la 

concursurile şi olimpiadele pe 

discipline de învăţământ – indicatoral 

calităţii actului didactic 

-  Evidenţierea şi recompensarea 

pentru performanţe 

-  Monitorizarea activităţii 

 

 

 

Materiale privind 

desfăşurarea 

predării şi învăţării 

Teste inițiale și de progres 

 

 

 

 

Cresterea numărului de 

premii cu 20 % 

 

 

Diplome, premii constând 

în cărți 

Raport privind activitățile 

extrașcolare 

 

 

permanent 

 

 

inceputul 

semestrului 

și pe 

parcurs 

 

15 iunie al 

fiecărui an 

școlar 

 

15 iunie al 

fiecărui an 

școlar 

1.9. Evaluarea constructivă şi 

consilierea cadrelor didactice în 

cadrul procesului de predare învăţare 

evaluare 

-  Asistarea la ore a fiecărui cadru 

didactic de către director, membrii 

comisiei de asigurare a calităţii, 

profesori metodişti şi responsabili 

de catedră 

-  Familiarizarea cadrelor didactice cu 

formularele de evaluare a activităţii 

prin prelucrarea lor la nivelul 

catedrelor 

-  Analiza criteriilor de evaluare avute 

în vedere la asistenţe, în cadrul 

şedinţelor în comisie 

-  Programarea semestrială a 

asistenţelor 

-  Consiliere oferită cadrelor didactice 

şi feed-back pentru stabilirea căilor 

de acţiune 

-  Formarea unor echipe de lucru 

pentru realizarea unui program de 

mentorat 

-  Organizarea de cursuri la nivel local 

sau prin CCD care să urmărească 

depăşirea unor dificultăţi 

 

 

 

 

Fișele de asistenţă la ore 

 

 

 

 

Fișele de autoevaluare/ de 

evaluare  

 

 

Fișele de asistente 

 

 

Grafice de asistențe 

 

Sprijin oferit în cadrul 

comisiilor și prin mentori 

 

Consiliere și mentorat 

pentru învățarea LMG 

 

Planificarea participarii 

cadrelor didactice la 

cursuri de formare 

 

 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

 

Octombrie 

a fiecărui 

an școlar 

 

15 iunie a 

fiecărui an 

școlar 

30 sept. 

 

Permanent 

 

 

30 

octombrie 

 

15 oct. A 

fiecărui an 

școlar 

1.10. Îmbunătăţirea comunicării 

-  Creşterea ponderii utilizării în 

instruire a metodelor participative 

moderne 

 

-  Fluidizarea transmiterii informaţilor 

între compartimente 

 

Creşterea ponderii 

profesorilor care folosesc 

metode participative cu 

5%,  

Colaborare buna între 

sectoarele e activitate 

 

la sfârșitul 

sem I 

 

 

Permanent 
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1.11. Crearea unui sistem 

informatizat de înregistrare a 

rezultatelor şcolare 

-  Îmbunătăţirea dotării cu 

calculatoare a compartimentelor şi 

extinderea reţelei Internet 

 

- Achiziţionarea de soft 

corespunzător şi realizarea bazei de 

date 

-  Iniţierea în utilizarea calculatorului 

a personalului 

-  Înregistrarea ritmică a rezultatelor 

în baza de date 

 

 

 

Dotarea celor 2 cabinete 

de informatică și 

modificarea 

abonamentului de internet 

Schimbarea 

calculatoarelor cu unele 

mai performante 

4 persoane inițiate 

 

Completarea la timp a 

rezultatelor în baza de 

date 

 

 

 

15 iunie 

2019 

 

 

15 iunie 

2019 

 

15 iunie 

2020 

La sfârșit 

de 

semestru și 

de an 

școlar 
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PRIORITATEA 2. Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane  

OBIECTIV SPECIFIC2: Asigurarea calităţii activităţilor didactice pentru 

formarea elevilor deficienți de auz  în concordanţă cu competenţele cerute 

pe piaţa muncii 

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

2.1. Identificarea nevoilor de 

formare a personalului didactic 

-  Elaborarea în colaborare cu CCD 

a unor chestionare 

-  Realizarea analizei de nevoi în 

formare pentru cadrele didactice 

-  Propunerea de cursuri de formare 

în conformitate cu nevoile de 

dezvoltare ale şcolii 

- Dezvoltarea unor parteneriate 

instituţionale cu furnizorii 

acreditaţi de formare, în scopul 

optimizării activităţilor de 

formare şi dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice 

şi didactic auxiliare 

 

 

Chestionare cu analiza de 

nevoi completate 

Completarea formularelor 

privimd nevoia de formare 

Parteneriate/contracte cu 

furnizori de formare a 

cadrelor didactice și 

nedidactice (LMG, ISCIR, 

etc) 

 

 

 

30 sept. a 

fiecarui an 

școlar 

2.2. Stabilirea unui program de 

derulare a cursurilor de formare 

proprii şi din oferta CCD 

-  Derularea activităţilor 

-  Flexibilitatea formărilor în raport 

cu orarul şcolii 

-  Controlul periodic al activităţilor 

desfăşurate 

-  Întocmirea unei evidenţe a 

cursurilor de formare şi a 

numărului de participanţi 

-  Eficientizarea metodelor de 

monitorizare şi consiliere a 

profesorilor debutanti 

 

 

 

Participanţii să finalizeze 

cursurile 

 Evaluarea prin activităţi 

la nivelul şcolii 

 

Diseminarea informaţiilor 

obţinute la nivelul catedrei 

şi a unităţii de învăţământ 

 

 

 

 

15 iunie a 

fiecărui an 

școlar 

 

 

15 iunie a 

fiecărui an 

școlar 

2.3. Amenajarea unui punct de 

informare şi documentare privind 

dezvoltarea profesională  în domeniul 

calităţii în învăţământ 

- Prezentarea ofertelor de formare 

 

 

-Abonamente la periodice 

 

 

 

 

Prezentarea ofertei de 

formare la avizierul din 

sala profesorilor 

Abonament anual 

(contract)  cu actualizarea 

legislației 

 

 

 

 

15 oct a 

fiecărui an 

școlar 

1 aprilie a 

fiecarui an 



45 

 

2.4. Implicarea şcolii  în 

derularea programelor 

-  Utilizarea bazei materiale a şcolii 

 

 

-  Implicarea formatorilor în realizarea 

programelor 

 

 

Evaluarea conform 

criteriului din fișa de 

evaluare 

Derularea cursurilor în 

raport cu analiza de nevoi 

 

 

15.06 a 

fiecărui an 

școlar 

2.5. Realizarea de programe care să 

permită schimbul de experienţă în 

ţară şi în străinătate 

-  Parteneriat cu şcolile de profil din 

țară pentru elevi cu deficiență de auz 

- Utilizarea bazei materiale a şcolii 

pentru informare în legătură cu 

proiectele internaţionale 

- Realizarea unor proiecte viabile 

- Consolidarea parteneriatului între 

învăţământul superior în 

formarea iniţială şi continuă pentru 

cariera didactică, prin care să se 

asigure adecvarea la finalităţile 

învăţământului preuniversitar a 

conţinuturilor şi metodelor formării 

 

 

 

Parteneriate în vederea 

desfășurării unor activități 

pentru elevi def. de auz  

Organizarea Concursului 

Comunicăm prin gest, 

culoare și mișcare 

Organizarea Olimpiadei 

pentru elevi cu deficiență 

de auz 

Organizarea unei tabere 

pentru copii cu implant 

cohlear și parinții 

acestora, cu participare a 

specialistilor din centrele 

universitare 

 

 

 

15 iunie 

 

 

luna mai a 

fiecărui an 

școlar 

Aprilie 

2020 

 

August a 

fiecărui an 

școlar 

2.6. Atragerea specialiştilor din 

unităţile economice 

-  Implicarea în activităţile de formare 

şi informarea a cadrelor didactice de 

specialitate 

-  Contribuţii la creşterea performanţei 

elevilor 

 

 

Cel puţin două activităţi 

derulate cu sprijinul 

agenților econimici 

 

 

 

15.06 a 

fiecărui an 

școlar 
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PRIORITATEA 3: Consiliere pentru alegerea avizată a traseului de 

formare profesională şi dezvoltarea personalităţii 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Asigurarea condiţiilor de consiliere, informare şi 

orientare privind cariera 

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

3.1. Dotarea cabinetului şi asigurarea 

condiţiilor necesare consilierii 

privind cariera 

-  Calculator şi soft 

-  Mobilier 

 

 

 

Creșterea numărului de 

solicitări individuale sau 

de grup cu 10% 

 

 

 

15 oct. a 

fiecărui an  

3.2. Identificarea şi evaluarea 

nevoilor elevilor; consiliere şi suport 

în luarea deciziilor 

- Prevenirea abandonului şcolar 

- Pregătirea elevilor pentru redactarea 

unui CV şi susţinerea unui interviu 

- Pregătirea elevilor deficienți de auz 

pentru integrarea în viaţa de familie şi 

societate 

- Formarea diriginţilor pentru a 

asigura servicii de orientare şcolară 

şi de consiliere pentru elevi prin 

activităţi organizate de CCD, 

ISJ 

 

 

 

 

Pregătirea profesională în 

conformitate cu cerințele 

agenților economici 

 

Participarea profesorilor 

diriginți la cursuri de 

formare  

 

 

 

 

15.06 a 

fiecărui an  

 

31 

decembrie 

a fiecărui 

an 

3.3. Informarea, orientarea şi 

analizarea opţiunilor privind traseul 

profesional 

- Consilierea elevilor pentru alegerea 

avizată a traseului de formare 

profesională; 

- Parteneriat cu instituţii de învăţământ 

şi cu agenţi economici 

pentru orientarea absolvenţilor 

- Corelarea cerinţelor pieţei muncii cu 

oferta educaţională 

 

 

 

Creșterea absorbției 

numărului de absolvenți 

pe piața muncii 

Semnarea contractelor- 

cadru cu agenții 

economici pentru 

invatamânt profesional și 

tehnic 

 

 

 

15 iunie a 

fiecărui an 

 

20 

noiembrie 

a fiecărui 

an 

3.4. Informarea elevilor clasei a VIIIa 

din şcolile de surzi din țară şi a 

părinţilor privind oferta școlii noastre; 

- Întâlniri cu elevii claselor a VIII a şi 

cu părinţii acestora pentru prezentarea 

ofertei educaţionale a şcolii; 

 

 

 

 

Creșterea nr. de solicitări 

privind școlarizarea în 

 

 

 

 

15.06 a 

fiecărui an 
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- Ziua porţilor deschise; unitatea noastră 

3.5. Realizarea unor parteneriate 

eficiente cu agenţii economici 

- Asigurarea condiţiilor optime de 

desfăşurare a practicii 

- Evaluarea competenţelor profesionale 

în parteneriat cu agenţii economici în 

vederea angajării absolvenţilor 

 

 

 

Contracte de practică 

Protocol de colaborare 

Îmbunătățirea rezultatelor 

la examenul de certificare 

a competențelor 

 

 

 

20 

niembrie 

 

16.06 a 

fiecărui an 
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PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe 

 

OBIECTIV SPECIFIC 4: Îmbunătăţirea imaginii şcolii 

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

4.1. Armonizarea comunicării între 

compartimentele şcolii 

- Întâlniri periodice ale 

responsabililor de compartimente 

în consiliul de administraţie 

- Popularizarea activităţii 

compartimentelor 

 

 

 

Rezolvarea operativă a 

sarcinilor 

 

 

 

Lunar 

4.2. Facilitarea accesului la 

informare şi documentare 

- Asigurarea accesului permanent la 

Internet 

 

 

 

Comunicare eficientă 

 

 

 

Permanenet 

 

4.3. Eficientizarea activităţii biroului 

de imagine 

- Realizarea unor materiale de 

promovare a imaginii şcolii 

(pliante, albume, casete, CD-uri) 

- Desfăşurarea unor acţiuni de 

promovare a imaginii şcolii cu 

implicarea profesorilor şi elevilor 

 

 

Realizarea unei reviste 

anuale a școlii  cu 

realizări ale elevilor şi 

profesorilor 

Postarea pe site-ul scolii 

 

 

15 iunie a 

fiecărui an 

4.4. Mediatizarea performanţelor 

obţinute de elevi şi profesori în 

procesul de învăţământ 

- Premierea elevilor care au obţinut 

rezultate deosebite la învăţătură şi 

în desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare 

- Motivarea cadrelor didactice 

pentru îmbunătăţirea performanţei 

- Popularizarea rezultatelor 

deosebite în şcoală (revistă, consiliul 

elevilor, consiliul profesoral, consiliul 

consultativ al părinţilor) şi în afara ei 

 

 

 

Creşterea numărului de 

elevi participanţi la 

concursurile 

şcolare şi extraşcolare 

 

 

 

 

15 iunie a 

fiecărui an 
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4.5. Implicarea şcolii în schimburi de 

experienţă, proiecte şi programe 

- Participarea profesorilor şi 

elevilor la seminarii, conferinţe, 

simpozioane şi concursuri 

- Realizarea de proiecte şcolare 

atractive şi antrenante 

- Antrenarea agenţilor economici în 

desfăşurarea unor activităţi în 

şcoală 

 

 

Creşterea numărului de 

cadre didactice  

participante la seminarii, 

conferinţe, simpozioane şi 

concursuri 

 

 

15 iunie  a 

fiecărui an 
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PRIORITATEA 5: Dezvoltarea activităţilor de parteneriat 

 

OBIECTIV SPECIFIC 5: Realizarea unor parteneriate eficiente care să 

permită înţelegerea nevoilor de dezvoltare instituţională şi de formare 

profesională 

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

5.1. Extinderea parteneriatelor cu 

agenţii economici şi formarea unei 

reţele de colaborare 

- Identificarea şi promovarea unor noi 

forme de atragere a agenţilor 

economici în parteneriat şi stabilirea 

planurilor operaţionale de acţiune 

pentru activităţi 

- încheierea de acorduri de parteneriat, 

protocoale şi convenţii 

- Realizarea de acţiuni comune menite 

să dezvolte sistemul de orientare 

şcolară şi profesională 

- Furnizarea de literatură de 

specialitate 

 

- Facilitarea accesului cadrelor 

didactice de specialitate la tehnologii 

de ultimă generaţie 

 

 

 

Creşterea numărului de 

agenţi economici 

interesați de absolventi 

deficienți de auz 

 

Protocol/acord de 

parteneriat cu instituții: 

agenti economici, 

comunitate locală, ONG-

uri 

Imbunatatirea dotarii cu 

carte de specialitate a 

bibliotecii scolii 

Dotarea cu calculator și 

consumabile  a salii de 

asigurarea calitatii 

 

 

 

 

 

Noiembrie  

a fiecărui 

an 

 

15 iunie a 

fiecărui an 

 

 

 

 

15 

septembrie  

a fiecărui 

an 

5.2. Introducerea unor noi servicii 

pentru comunitate 

- Organizarea de cursuri pentru 

formarea continuă a adulţilor 

- Terapii de intervenție timpurie 

- Furnizarea de informaţii  

 

 

 

Participarea la cel putin 

un curs de formare/work-

shop a adultilor cu 

deficiență de auz 

 

 

 

15.06.2019 

5.3. Extinderea parteneriatelor 

internaţionale 

- Informarea cadrelor didactice 

privind proiectele internaţionale 

- Diseminarea experienţei cadrelor 

didactice în realizarea proiectelor 

- Realizarea de proiecte viabile 

- Motivarea cadrelor didactice 

implicate 

 

 

Participarea cadrelor 

didactice la proiectul de 

pegătire a personalului 

didactic din înv. Special 

initiat de CJ Suceava 

 

 

 

15.06 a 

fiecărui an 

școlar 

 

 

 



51 

 

 

 

PRIORITATEA 6: Atragerea de noi surse extrabugetare 

 

OBIECTIV SPECIFIC 6: Derularea de activităţi aducătoare de venituri 

extrabugetare şi asigurarea cadrului legal de desfăşurare  

 

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

6.1. Dezvoltarea compartimentelor 

aducătoare de venituri 

extrabugetare 

- Încheierea de protocoale, 

parteneriate,contracte, care să permită 

activitatea de prestări servicii 

- Identificarea unor potenţiali sponsori 

-  Sponsorizarea activităţii şcolii de 

către firme sau persoane interesate de 

creşterea calităţii activităţilor 

instructiv educative 

-  Dezvoltarea activităților finanțate 

integral din venituri proprii 

 

 

 

 

Premierea elevilor 

câștigători la concursurile 

organizate în școală 

Creșterea calității 

activităților educatice și 

terapeutice 

Cresterea veniturilor 

finanțate integral din 

venituri proprii 

 

 

 

 

Permanent 

6.2. Asigurarea cadrului legal de 

desfăşurare a activităţii 

-Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

datorate potrivit legislaţiei în vigoare 

- Respectarea prevederilor legale 

privind încasarea şi cheltuirea 

veniturilor extrabugetare 

 -Raportarea execuţiei bugetare la 

organele ierarhic superioare 

 

 

Întocmirea 

Regulamentului de 

Organizare și Funcționare 

a activității de venituri 

proprii 

 

 

 

31 

decembrie 

a fiecărui 

an 
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PRIORITATEA 7: Modernizarea bazei materiale 

 

OBIECTIV SPECIFIC 7: Crearea condiţiilor optime de formare 

profesională 

 

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

7.1. Organizarea spaţiilor de 

învăţare în raport cu calificările din 

nomenclator şi standardele de 

pregătire profesională 

- Identificarea necesităţilor 

- Alegerea celor mai avantajoase oferte 

- Achiziţionare de mobilier pentru 

cabinete şi laboratoare 

- Amenajarea unui nou laborator de 

specialitate 

 

 

 

 

Imbunatatirea conditiilor 

de predare invatare 

 

 

  

 

 

 

 

15 

septembrie 

a fiecărui 

an 

15 iunie 

2019 

7.2. Asigurarea cadrului necesar 

accesului la resursele de învăţare 

care răspund nevoilor individuale 

ale elevilor şi caresunt adecvate unui 

studiu independent eficace 

- Amenajarea unui cabinet multimedia 

- Extinderea reţelei Internet 

- Alegerea unor soluţii educationale cu 

un grad de complexitate pronunţat. 

 

 

 

 

 

 

Creşterea numărului de 

calculatoare 

Mărirea nr. de laptop-uri 

si videoproiectoare pentru 

dotarea  fiecărei 

cabinet/sală de clasă 

 

 

 

 

 

15 sept.a 

fiecărui an  

7.3. Modificarea ambientului şcolar în 

concordanţă cu sugestiile elevilor şi 

părinţilor 

- Organizarea spaţiului pentru a 

corespunde desfăşurării unor 

activităţi interactive 

- Ambientul şcolar plăcut şi pozitiv va 

ajuta fiecare copil să se destindă şi să 

parcurgă procesul educaţional în 

linişte 

 

 

 

Dotare cu mobilier 

modular nou în sălile de 

clasă 

Continuarea dotării cu 

videoproiectoare și table 

interactive 

 

 

 

15 sept  

 

 

15 sept  
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PRIORITATEA 8: Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 

 

OBIECTIV SPECIFIC 8: Integrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a 

muncii 

1 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

- dobândirea abilităţilor cheie 

- autoevaluarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

- diminuarea eşecului şcolar 

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 

Termen 

8.1. Elaborarea unei oferte 

educaţionale viabile, care să 

răspundă cerinţelor şi 

dinamicii pieţei muncii 

- Studiul evoluţiei şi dinamicii 

ocupaţiilor 

- Elaborarea ofertei în concordanţă 

cu cerinţele pieţei muncii 

- Realizarea materialelor de 

promovare 

-Promovarea ofertei educaţionale 

 

 

 

 

Oferta educațională 

Planșe, afișe, CD-uri 

 

 

 

 

15 martie 

a fiecărui 

an 

8.2. Realizarea de parteneriate 

eficiente, care să permită creşterea 

gradului de inserţie profesională a 

absolvenţilor 

- Studiul pieţei forţei de muncă şi 

informarea elevilor 

- Repartizarea elevilor pentru 

efectuarea instruirii practice la 

agenţii economici 

-Elaborarea lucrării pentru 

susţinerea atestatului profesional în 

colaborare cu agenţii economici 

- Elaborarea unui program de 

formare activă a elevilor pentru 

orientare şi consiliere în carieră 

 

 

 

 

Cunoașterea de către elevi 

a ofertei pieții muncii 

Încheierea de 

contracte/protocol de 

colaborare 

inserția unui nr. cât mai 

mare de absolvenți în 

câmpul muncii 

 

 

 

 

30 sep.  a 

fiecărui an 

 

20 nov.-19 

 

15 iunie a 

fiecărui an  

8.3 Dezvoltarea creativităţii şi 

flexibilităţii tinerilor, cerinţe esenţiale 

pe o piaţă concurenţială 

-Diversificarea activităţii firmelor de 

exercitiu 

- Realizarea de expoziţii cu produse 

şi proiecte realizate de elevi 

- Elaborarea unui program de 

cunoaştere a legislaţiei muncii 

- Conceperea unor metode pentru 

dezvltarea spiritului creativ care să 

combată blocajele, să favorizeze 

asociaţia cât mai liberă a ideilor, 

 

 

 

 

 

Expoziție cu produse 

realizate de elevi 

 

 

 

 

 

Decembrie 

a fiecărui 

an 

 

Martie a 

fiecărui an 
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utilizând astfel la maximum 

resursele inconştientului. 

8.4. Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare şi a personalităţii tinerilor 

- Proiectarea unor programe 

educative, care să dezvolte 

abilităţile de comunicare, atât în limbaj 

mimico-gestual (în limba română cât şi 

în limbi de circulaţie europeană) 

- Participarea la programe care să 

permită cunoaşterea realităţilor de 

pe piaţa europeană a muncii 

- Apelarea la tehnici şi metode 

specifice comunicării, realizarea de 

activităţi cu caracter interactiv stimulând 

creativitatea si asumarea responsabilitatii 

elevilor la solutionarea constructiva a 

problemelor cu care pot fi confruntați în 

practică. 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea abilităţilor 

de comunicare 

 

 

 

 

15 iunie a 

fiecărui an 

școlar 
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Anexa 1 

 

ABREVIERI 

 

AC - Asigurarea calităţii 

Analiză SWOT- Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei 

organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se confruntă. 

ANOFM -Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

BIE- Biroul Internaţional pentru Educaţie (Bureau International de l’Education) 

BNDE- Baza Naţională de Date pentru Educaţie 

CA- Consiliul de administraţie 

CCIR -Camera de Comerţ şi Industrie a României 

CEAC -Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii 

CEDEFOP -Centrul European pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional (European Centre 

for the Development of Vocational Training) 

CIEC- Comisia Interna de Evaluare Continua 

CLDPS- Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale 

CP -Consiliul profesoral 

ENEB -Evaluarea Naţională a Educaţiei de Bază 

ETF- Fundatia Europeana pentru Formarea Profesională (European Training Foundation) 

EUROSTAT- Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene (Statistical Office of the European 

Communities) 

EURYDICE- Reţeaua de informare asupra educaţiei în Europa (The Information Network on 

Education în Europe) 

FORPRO -Ancheta asupra Formării Profesionale Continue 

FPC -Formarea Profesională Continuă 

IEA- Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Randamentului în Educaţie (International 

Association for Evaluation of Educational Achievement) 

IMM- Întreprinderi mici şi mijlocii 

INS-Institutul Naţional de Statistică 

ISCED / CITE- Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (International Standard 

Classification of Education / Classification internationale type de l´éducation ) 

NCVA- Consiliul Naţional pentru Certificări Profesionale (National Council for Vocational 

Awards) 

OECD- Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 

PA -Plan de actiune 

PAS- Planul de Acţiune al Şcolii este Planul de Dezvoltare Instituţională realizat de 

unitatea de învăţământ profesional şi tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea 

dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - 

economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 - 7 ani 

PIB -Produsul Intern Brut 

PIBR -Produs Intern Brut Regional 

PI -Plan de îmbunătăţire 

PIP- Program de intervenţie personalizat 

PISA-Programul pentru Evaluarea Internaţionala a Elevilor (Programme for International 

Student Assessment) 

PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel judeţean cu scopul 

de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şinevoile de dezvoltare 

socio - economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7ani 

PRAI -Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel regional în 

scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi 

nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia 

învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani 

PRI- Program de recuperare individualizat 

RAI- Raport de Autoevaluare Internă 
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SNAC- Strategia Naţionala de Acţiune Comunitară 

SNIE -Sistemul Naţional de Indicatori pentru Educaţie 

SSE -Sistemul Statistic European 

TIC -Tehnologii ale Informaţiei ţi Comunicării 

TIMSS -Studiu privind tendinţe la nivel internaţional în matematică şi ştiinţe (Trends în 

International Mathematics and Science Study) 

UNESCO- Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta şi Cultura (United Nations 

Education Science and Culture Organisation) 

UOE -Chestionar statistic interinstituţional utilizat de UNESCO, OECD şi Eurostat pentru 

colectarea anuală a datelor de la diferite ţări. La acest sistem de colectare a datelor 

participă şi România, prin Institutul Naţional de Statistică. Fiecare dintre cele trei 

instituţii internaţionale construieşte indicatori, în funcţie de criteriile proprii de 

analiză, pornind de la datele furnizate de diferite ţări prin chestionarele UOE. 

VAB-Valoare Adaugată Brută 

VABR -Valoare Adaugată Brută Regională 
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Anexa 2 

Glosar de termeni utilizaţi în document 

 
Cheltuielile pentru educaţie – se referă la ansamblul resurselor financiare folosite de instituţiile şi 

programele de educaţie. Conform Manualului OECD, acestea se grupează în trei categorii 

(OECD, 2004, p. 63): 

- cheltuieli pentru bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile pentru: 

- instruire (ex. costurile pentru predare); 

- bunurile furnizate de instituţii în scopuri educative (ex. manualele, materialele pedagogice); 

- formarea ucenicilor şi a altor participanţi la programele duale (combinaţie de învăţământ şi 

pregătire prin munca productivă în întreprinderi); 

- administraţia învăţământului (la nivel central, regional şi local); 

- cheltuielile de capital şi plata locaţiei; 

- nevoile educative speciale şi consilierea. 

- cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare , care se referă la: 

- cercetarea pedagogică li dezvoltarea curriculară; 

- cercetarea ltiinţifică şi dezvoltarea realizată de instituţiile de învăţământ superior. 

-cheltuielile pentru bunuri şi servicii, pentru alte scopuri decât instruirea (servicii auxiliare); 

- transportul elevilor, cantinele, internatele şi căminele studenţesti, serviciile de sănătate pentru 

elevi şi studenţi; 

- serviciile pentru publicul general asigurate de instituţiile de educaţie. 

Sursele finanţării învăţământului pot fi interne (publice şi private) sau externe. 

Curriculum – desemnează, în general, ansamblul situaţiilor de învăţare organizate de o instituţie 

educativă. În ISCED şi SNIE, curriculum-ul se referă la ariile de studii şi alocarea lor orară, 

ceea ce corespunde curriculum-ului cadru din învăţământul românesc. 

Educaţie – activitatea intenţionată şi sistematică de comunicare menită să producă o învăţare 

durabilă (aceasta definiţie este folosită în principalele Manuale de utilizare a indicatorilor, citate 

în bibliografie). 

Educaţia formală – este tipul de educaţie desfăşurat în instituţii recunoscute de stat (grădiniţe, 

şcoli, universităţi), pe baza unor programe sistematice, finalizate cu diplome sau certificate 

oficiale. Educaţia formală este realizata de formatori specializaţi (educatori, institutori, înăţători, 

profesori), presupune un sistem de evaluare a studiilor şi o gradare cronologică a efectivelor de 

elevi şi studenţi. Atât SNIE, cât şi Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) se 

refera exclusiv la educaţia formală şi la învăţământ. 

Educaţia non-formală – se realizează în şcoală sau în afara şcolii, prin proiecte, excursii, vizite, 

activităţi voluntare sau acţiuni civice. Spre deosebire de educaţia formală, educaţia non-formală 

nu presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscută prin diplome de stat. 

Educaţia persoanelor cu nevoi speciale – se referă la programele destinate unei categorii speciale 

de beneficiari: adulţi analfabeţi, persoane cu handicap, copii cu dificultăţi de învaţare, tineri 

proveniţi din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de privare de libertate, 

nomazi, refugiaţi. Aceste programe se desfăşoară în instituţiile obişnuite (grădiniţe, şcoli, 

universităţi, centre de educaţie a adulţilor), sau în instituţii specializate. Începând cu Conferinţa 

Mondială de la Jomtien (1990), termenul de "persoane cu nevoi speciale" înlocuieşte pe cel de 

"handicapaţi" sau pe cel de "deficienţi", care au primit conotaţii peiorative. 

Elevi şi studenţi – sunt persoanele care participă la programele de educaţie formală (cuprinse în 

engleză prin termenul comun "students"). 

Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 

social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date 

cantitative sau pe informaţii calitative. Aceste informaţii se bazează pe date statistice, dar şi pe 

informaţii calitative, aşa cum sunt cele care se referă la atitudini, opţiuni sau comportamente (în 

acest caz, vorbim de indicatori calitativi ca, de exemplu, datele Eurobarometer, PISA sau IEA). 

Instituţiile de educaţie – conform Manualului OECD, instituţiile de educaţie nu mai constituie o 

referinţă statistică de bază pentru comparaţiile internaţionale: astfel de date nu se mai colectează 

la nivel internaţional, dar constituie un important criteriu pentru definirea şi repartizarea 
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cheltuielilor pentru învăţământ, la nivel naţional. Definiţia propusă de Manualul OECD este 

urmatoarea: instituţiile de educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire pentru 

indivizi, precum şi servicii asociate educaţiei pentru indivizi sau alte instituţii educaţionale. La 

rândul lor, instituţiile de educaţie se clasifică în instituţii de instruire (şcolile şi universităţile) şi 

instituţii de educaţie care nu asigură instruirea, dar o sprijină prin servicii specializate: prin 

entităţile administrative ale educaţiei (ministere, inspectorate, agenţii), entităţile de suport (care 

produc mijloace de învăţare, manuale şi texte pedagogice, precum şi serviciile de întreţinere şi 

funcţionare a infrastructurilor), prin entităţile auxiliare (serviciile de consiliere, serviciile de 

transport şi sănătate, cantinele, internatele, căminele, bibliotecile) şi entităţile de dezvoltare 

(care se ocupă cu elaborarea curriculum-ului şi a instrumentelor de evaluare, cercetarea 

pedagogică, băncile de date). Intra in categoria instituţiilor de educaţie orice unitate care oferă 

servicii educative, indiferent de ministerul sau departamentul de tutelă, de caracterul lor privat 

sau public, de nivelul de studiu sau tipul de program educaţional. 

ISCED – sau "Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei" este o clasificare standard a 

nivelurilor educaţionale adoptată de ţările membre ale UNESCO (inclusiv de România) şi 

utilizată în toate analizele comparative şi în metodologia tuturor organizaţiilor internaţionale. 

ISCED cuprinde o terminologie standard şi definiţii unanim acceptate ale nivelurilor de 

educaţie. ISCED operează cu şapte niveluri: 

0 = nivelul pre-primar 

1 = nivelul primar 

2 = învăţământul secundar inferior 

3 = învăţământul secundar superior 

4 = învăţământul post-secundar non-terţiar 

5 = primul ciclul de învăţământul tertiar 

6 = al doilea ciclu de învăţământul tertiar 

Atât UOE, cât şi varianta sa românească (SNIE), folosesc terminologia şi nomenclatorul 

internaţional ISCED. 

Personalul – cuprinde personalul specializat care participă la activităţile de instruire, de suport, 

consiliere şi asistenţă a elevilor, de management şi administraţie, precum şi personalul care 

asigură îngrijirea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ. "Personalul didactic" se referă la 

următoarele categorii: "personalul de predare" ("classroom teachers" pentru ISCED 0-4), 

"personalul academic" (ISCED 5-6), "personalul auxiliar" (ISCED 0-4) şi "asistenţii de 

cercetare-predare" (ISCED 5-6). "Personalul de management, controlul calităţii şi 

administraţiei" (aşa cum este definit în Manualul OECD) include patru categorii: manageri 

şcolari (directori, directori adjuncţi pentru ISCED 0-4), manageri de instituţii (preşedinti, 

rectori, prorectori, decani, cancelari, şef de catedră pentru ISCED 5-6), personal administrativ 

şcolar (receptionişti, secretari, tehnicieni, bibliotecari la nivelul ISCED 0-4) şi personal 

administrativ universitar (programatori, analişti de sistem, contabili, jurişti, administratori de 

reţele, manageri de granturi sau de proiecte, persoane de relaţii publice la nivelul ISCED 5-6). 

Program educaţional – este un set de activităţi educative organizate pentru a se realiza anumite 

obiective definite în prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de învăţare (această 

definiţie este folosită în sistemul ISCED, la care SNIE se raportează în mod sistematic). 

Ţinte concrete ("benchmarks") – reprezintă performanţele efective sau nivelul pe o scară de 

variaţie. Dacă indicatorii reprezintă informaţii relevante pentru starea de funcţionare a 

sistemului sau a anumitor componente ale acestuia, ţintele concrete desemnează valorile precise 

pe care indicatorii le pot avea la un moment dat. Ţintele sunt expresia parametrică a 

indicatorilor. De exemplu, indicatorul "participarea la învăţarea permanentă" se exprima prin 

ţinta "rata de participare minimă a populaţiei active de 25-64 ani trebuie să fie în anul 2010 de 

minimum 12,5% în ţările U.E." (acest exemplu este extras din programul Comisiei de 

implementare a Strategiei de la Lisabona în domeniul educaţiei şi formării profesionale



 


