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Capitolul 1 – Context 
 

1.1. Argument  
 

Planul de acţiune şcolară constituie un instrument necesar şi vital în sensul 

adaptării la schimbările din societate, precum şi în sensul compatibilizării cu 

şcolile similare naţionale şi internaționale, continuând în mod firesc Planul de 

acţiune al Şcolii 2017 – 2021. 

           Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 

2020-2027 propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a 

formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de 

formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele 

pieței muncii. Proiectele educaţiei vizează transformarea practicilor educaţionale 

tradiţionale în baza noilor principii specifice educaţiei şi pedagogiei 

contemporane: educaţie globală,internaționalizare, învăţare pe parcursul întregii 

vieţi, educaţia incluzivă, educaţia pentru toţi, şanse egale, parteneriat în educaţie. 

Putem constata necesitatea schimbării în educaţie, determinată de 

transformările care au loc în societate, la nivel cultural, politic, economic, tehnic, 

comunitar, reflectate în plan pedagogic. Evoluţiile înregistrate la nivel conceptual 

şi instituţional explică transformările înregistrate de-a lungul timpului în modul de 

proiectare, aplicare, realizare şi dezvoltare a procesului instructiv-educativ. 

Învăţarea în profunzime, bazată pe acţiunea şi responsabilizarea celui care învaţă, 

formarea de competenţe, integrarea cunoştinţelor în structuri de aplicaţie, predarea 

interactivă, curriculum inter- şi transdisciplinar sunt doar câteva concepte, idei, pe 

care se bazează pedagogia contemporană sip e care liceul nostru le are în vedere. 

Ele sunt generate de comutarea societăţilor europene către globalizare şi către 

societatea bazată pe cunoaştere, de necesitatea sincronizării între dezvoltarea 

societăţii şi dezvoltarea educaţiei, de noile rezultate ale unor evaluări şi aplicaţii în 

sistemele educaţionale, de necesitatea integrării şi globalizării educaţiei. 

Așadar, se urmăreşte adaptarea şcolii la posibilităţile de instruire ale 

elevilor, precum şi nevoia vitală a unei educaţii de bază, considerată o problemă 

prioritară în toate statele lumii. Sistemul educaţional actual este adaptat cerinţelor 

educaţionale specifice populaţiei şcolare diverse, construindu-se în baza ideilor şi 

principiilor pedagogiei contemporane, o pedagogie interactivă, care accentuează 

importanţa formării competenţelor. Astfel, se urmăreşte performarea abilităţilor de 
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comunicare, dezvoltarea gândirii critice, flexibile şi logice, precum şi munca în 

echipă. Toate aceste abilităţi vin să completeze sistemul informaţional transmis de 

către profesori ducând la dezvoltarea complexă a elevului care-i permite integrarea 

cu succes în mediul socioprofesional. 

Liceul Tehnologic „Al. I Cuza”, Slobozia are stabilite următoarele priorităţi, 

coroborate cu PLAI şi PRAI:  

  

PRIORITĂŢI 

1. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a şcolii din perspectiva 

parteneriatelor educaţionale;  

2. Creşterea calităţii programelor şi activităţilor desfaşurate şi adaptarea ofertei 

educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii;  

3. Îmbunătăţirea sistemului de informare şi consiliere profesională pentru buna 

cunoaştere de către elevi şi părinţi a posibilităţilor de inserţie pe piaţa muncii;  

4. Creşterea calităţii resurselor umane în vederea îndeplinirii scopurilor organizaţionale 

şi asigurarea calităţii instruirii şi educaţiei;  

5. Preocuparea susţinută pentru activităţi legate de promovarea imaginii şcolii. 

 

De asemenea, avem în vedere şi următoarele ținte strategice: 

 

ŢINTE STRATEGICE 

1. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ţinând cont de principiile predării centrate pe 

elev şi centrarea evaluărilor pe competenţe.  

2. Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la nevoile comunităţii şi la cerinţele pieţei 

muncii. 

3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la programe de 

formare.  

4. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin sporirea atractivităţii curriculare şi 

extracurriculare, în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni 

europeni pro-activi. 

5. Modernizarea bazei materiale din laboratoare, ateliere, săli de clasă și sala de sport 

în vederea adecvării la opţiunile curriculare. 

 

În acest context educaţional, Liceul Tehnologic Al. Ioan Cuza, Slobozia are în 

vedere, pe de o parte, perfecţionarea planului de învăţământ, a programelor 

şcolare, a manualelor şcolare, iar pe de altă parte, urmărește perfecţionarea 

metodelor de predare-învăţare-evaluare, procesul de internaționalizare a școlii, 

dependenţa de sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, 

determinat la nivel naţional, dar şi teritorial şi local.  
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Scoala își asumă responsabilitatea de a aduce cadrele didactice şi elevii mai 

aproape de ceea ce înseamnă a fi un învățământ european, pentru ca împreună să 

se poată comunica de la egal la egal, fără a se ascunde în spatele unor sintagme, şi 

pentru a putea descifra, tot împreună, ce înseamnă învățământ de calitate. 

1.2. Viziunea și misiunea școlii 

 

VIZIUNEA 

Școala noastră este o școală a calității și a performanțelor, care 

formează tineri cetățeni ai lumii, deschiși la nou, toleranţi și solidari. 

 

MISIUNEA 

Misiunea Liceului Tehnologic „Al. I Cuza”, Slobozia, este de a contribui la 

dezvoltarea unui învăţământ real, tehnic şi profesional  de calitate, atractiv, care 

oferă şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât 

acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul 

întregii vieţi, să poată contribui la dezvoltarea economică a comunităţii sale. 

Pentru aceasta, şcoala, în colaborare cu partenerii săi sociali, îşi propune 

crearea condiţiilor propice unei bune formări a elevilor în domeniile real, 

economic, comerţ, mecatronică. Scopul acestei colaborări îl reprezintă formarea 

unor competenţe profesionale, care să le permită absolvenţilor integrarea pe piaţa 

muncii din România, precum şi pe piaţa Uniunii Europene. 

  Liceul Tehnologic „Al. I Cuza” Slobozia oferă şanse egale tuturor tinerilor, 

conform dorinţei de formare profesională şi socială a acestora, asigură un 

învățământ performant adecvat nevoilor comunității în vederea adaptării socio-

economice a tinerilor – viitori cetățeni activi -  pentru o lume în schimbare, 

dezvoltându-le  abilitățile  de comunicare prin aplicarea acestora în contexte noi.  

Liceul nostru promovează sistemul de valori, potrivit sistemului de 

competențe cheie European, în vederea integrării cu succes în viața socială și a 

inserției optime pe piața muncii europene. 

  Colaborăm permanent cu partenerii noștri educaționali asigurând o instruire 

la standarde înalte a viitorilor angajați, capabili să ia decizii juste și prompte și să-

și asume răspunderea faptelor lor. 
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1.3. Profilul actual al şcolii 
 

1.3.1. Amplasarea școlii 
 

Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” este situat in partea de nord a municipiului Slobozia, 

capitala județului Ialomița.  

 

 

Figura 1. Amplasarea Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”, traffic view 

 

 

Figura2.  Amplasarea Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”, street view 

 

Slobozia este municipiul de reședință al județului Ialomița, Muntenia, România, format 

din localitățile componente Bora, Slobozia (reședința) și Slobozia Nouă.  
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Orașul a fost construit pe rămășițele vechii cetăți romane Netindava. Slobozia este cel 

mai mare municipiu al județului Ialomița. Municipiul Slobozia a reprezentat, de-a lungul 

veacurilor, un important și înfloritor nod de comunicații și târgovie din zonă. Datorită poziției 

geografice privilegiate, la intersecția drumurilor ce leagă Occidentul și Nordul de Orient, el a 

permis, în decursul vremurilor, dezvoltarea multor activități economice și culturale. 

Municipiul Slobozia este poziționat în centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est 

de București și 150 km vest de Constanța. Orașul este traversat de râul Ialomița, unul dintre cele 

mai importante râuri din România. Suprafața totală a localității este de 132,87 km pătrați, din 

care 11.987 ha extravilan și 1.300 ha intravilan. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Slobozia se ridică la 

45.891 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

52.710 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,02%), cu o minoritate de romi (2,77%). 

Pentru 6,95% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. 

Amplasarea favorabilă a oraşului, din punct de vedere al cadrului natural (într-o zonă de 

câmpie, uşor accesibilă, cu un grad de fragmentare redus, cu un potenţial biopedoclimatic extrem 

de favorabil amplasării aşezărilor şi desfăşurării activităţilor omeneşti) şi al căilor de 

comunicaţie, constituie o premisă favorabilă pentru evoluţia învăţământului din capitala 

judeţului. 

Astfel, învăţământul liceal, preia populaţia şcolară și din județele limitrofe, Brăila și 

Călărași, în special, datorită apropierii și facilităților de navetă, dar și datorită interesului suscitat 

de specializările existente în liceu, foarte căutate pe piața muncii.  

 

1.3.2. Scurt istoric 
 

Istoria instituției școlare, ce poartă  în titulatura numele unuia dintre cei mai mari 

domnitori români, începe la 1 septembrie 1972, când autoritățile județene au hotărât înființarea  

Liceului de Construcţii și Instalatii, cu profilurile construcţii și instalaţii în regimul comunist. 

El se transformă, ulterior, în Liceul Industrial nr. 2, functionand câțiva ani pe strada 

Odobescu, în actualul local al Seminarului Teologic. Incepand cu anul școlar 1974-1975, liceul 

primește un local nou, actualul sediu. 

Anul 1992 poate fi considerat un an de cotitură în istoria liceului, intrucat primește o 

nouă titulatura, Grupul Scolar „Alexandru Ioan Cuza” si profiluri prioritare au devenit, alături de 

cele de baza, și informatică și economicul. 

În perioada 1995-1996 se înființează în cadrul liceului, Școala Postliceală de Finante-Banci. 

Funcționează și clase de gimnaziu și ulterior, clase de SAM (Școala de Arte și Meserii). 

După anii 2000, ca urmare a evoluției tehnicii și a dezvoltării societății, au fost adaugate 

profiluri noi: tehnician – mecatronist, tehnician în activități economice, tehnician în activități  de 

comerț, în cadrul profilului teoretic, s-au înființat clase de matematică informatică, cu intensiv 

informatică și matematică informatică cu limba engleza, intensiv.  

În 2009, a fost dezvelită placa memorială a lui Al. I. Cuza. 
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1.3.3. Evoluția profilurilor 
 

Înfiinţată în anul 1972, şcoala a avut de-a lungul timpului statutul de liceu industrial, 

grup şcolar, iar în prezent liceu tehnologic. De la înfiinţare şi până în prezent, seriile de elevi au 

absolvit diferite forme de învăţământ: 

 1972 – 1990 documentele de arhivă arată că şcoala a funcţionat sub denumirea de Liceul 

industrial nr.2, având ca forme de învăţământ: Liceu industrial de construcții și instalații, 

Şcoală profesională şi Şcoală de maiştri 

 1990 – 1992 sub aceeaşi denumire a şcolii  au fost înfiinţate noi forme de învăţământ. Au 

fost menţinute cele de Liceu industrial şi Şcoală profesională, însă Şcoala de maiştri a 

fost înlocuită cu alte două forme de învăţământ şi anume: Şcoala de ucenici, respectiv, 

Şcoala postliceală. 

 1992 se schimbă statutul, devenind Grup Şcolar şi până în 2002 sub titulatura Grup 

Şcolar „Alexandru Ioan Cuza” funcţionează cu următoarele forme de învăţământ: 

Liceu – filieră tehnologică, Liceu – filiera teoretică – profil real, Şcoală profesională, 

Şcoală de ucenici, Şcoală postliceală economică de finanțe-bănci, Şcoală de arte şi 

meserii 

 2002 – 2012 Se menţine ca Grup Şcolar „Alexandru Ioan Cuza”, dar apar modificări 

în structura formelor de învăţământ ca o consecinţă a reformei şi implicit a cerinţelor 

zonei privind calificările solicitate pe piaţa muncii: Liceu – filieră tehnologică, Liceu – 

filiera teoretică – profil real, Şcoală de arte şi meserii, An de completare, Școală 

profesională şi Liceu – filiera tehnologică – rută progresivă 

 2012 -2021  Titulatura școlii devine Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”, dar apar 

modificări în structura formelor de învăţământ ca o consecinţă a reformei şi implicit a 

cerinţelor zonei privind calificările solicitate pe piaţa muncii: Liceu – filieră tehnologică, 

Liceu – filiera teoretică – profil real, invatamant profesional      

 

În prezent, liceul  funcționează cu  următoarele filiere: 

 Teoretică: profil real: matematică informatică, cu intensiv informatică si științele naturii.   

 Tehnologică, cu specializările: tehnician in activități economice, tehnician în turism/  cu 

limba engleză  intensiv, tehnician in achizitii si contractari si tehnician – mecatronist 

 Școală profesională de comerț (3 ani) si mecanică (3 ani) 

 

În concluzie, oferta Liceului Tehnologic „Al. I. Cuza” în ceea ce privește specializările, este 

formată din: Matematică-informatică intensiv informatică, Tehnician mecatronist, Tehnician 

instalator pentru construcții, Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Tehnician în 

construcții și lucrări publice, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician în 

activități economice, Tehnician în turism, Tehnician în achiziții și contractări, Sudori, Mecanic 

echipamente hidraulice și pneumatice. 

 Prezentul înseamnă absolvenții cu care ne mândrim, absolvenți ai examenelor de certificare 

a calificărilor profesionale  nivel III și IV, recunoscute la nivel european, dar și studenți care 

frecventează diferite forme superioare de învățământ,  specializându-se în domenii diverse. 
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1.3.4. Aria geografică deservită de școală 

 Liceul Tehnologic ,,Al. Ioan Cuza”, Slobozia,  preia, în vederea formării, elevi 

provenind de la şcolile gimnaziale din oraşul Slobozia, şcolile gimnaziale din orașul Amara, 

din satele și comunele apropiate, din judeţul Ialomiţa, dar și din judeţele limitrofe, cum ar fi 

Călărași și Brăila. 

De asemenea, în Liceul Tehnologic ,,Al. Ioan Cuza”, învaţă și elevi din Republica 

Moldova. 

În judeţul Ialomiţa funcţionează alte 15 instituţii de învăţământ cu profil tehnic sau 

școli profesionale, spre care se îndreaptă o parte din populaţia școlară a judeţului, care 

preferă disciplinele tehnice sau calificările puse la dispoziţie prin ofertele școlare ale 

acestora. Aceste unităţi sunt: Liceul Tehnologic „Înălţarea Domnului” Slobozia, Liceul 

Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Urziceni, Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Feteşti, Liceul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia, 

Liceul Tehnologic Urziceni, Liceul Tehnologic Ţăndărei, Liceul Tehnologic Fierbinţi-Târg, 

Liceul Tehnologic „Iordache Zossima”Armăşeşti, Școala Profesională Căzăneşti, Școala 

Profesională Borduşani, Școala Profesională „Areta Teodorescu” Griviţa, Școala 

Profesională Reviga, Școala Profesională Scânteia și Școala Profesională Traian.  

Dintre specializările oferite de Liceul Tehnologic ,,Al. Ioan Cuza”, cel puţin una se 

regăsește și în ofertele școlare ale acestor instituţii de învăţământ, ceea ce duce la existenţa 

unui mediu concurenţial care stimulează performanţa. 

 

1.3.5. Populația școlară 

Dinamica populaţiei școlare în perioada 2017-2021 se regăsește în Tabelul 1. Se constată 

o reducere a numărului de elevi în această perioadă. 

Tabelul 1. Distribuţia populaţiei școlare, pe tipuri de învăţământ și clase, ani școlar 2021-

2022 

Tip de 

învăţământ 

An școlar  

2017-2018 

An școlar 

2018-2019 

An școlar 

2019-2020 

An școlar 

2020-2021 

Liceal  843 847 790 770 

Profesional  59 25 25 40 

Total 902 872 815 810 

 

În perioada 2017-2021 se constată o reducere a populației școlare. 

În Liceul Tehnologic ,,Al. Ioan Cuza”, la începutul anului scolar 2021-2022, au fost 

înscriși 850 de elevi, distribuiţi pe clase și pe niveluri, conform Tabelului 2. 

 

Tabelul 2. Distribuţia populaţiei școlare, pe niveluri de învăţământ și clase, an școlar 

2021-2022 

Nivel de 

învăţământ 

Clasa  Număr de 

clase 

Număr de 

elevi 

Forma de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

 

 

Liceu  

a IX-a 6 175 zi Română 

a X-a 6 206 zi Română 

a XI-a 8 219 zi Română 
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a XII-a 8 210 zi Română 

Profesional  a IX-a 1 16 zi Română 

a X-a 1 24 zi Română 

                   Total 30 850 - - 

 

 

1.4. Rezultatele anului şcolar precedent 

Realizările reprezentative ale anului școlar 2020-2021 sunt: 

- Derularea programelor Junior Achievement; 

- Promovarea şcolii în mediul on-line prin realizarea de pliante, afişe, materiale promoţionale; 

- Desfășurarea activităților în cadrul proiectului ROSE (program remedial, activități de 

consiliere și de dezvoltare personală), atât în sistem face-to-face,  cât și on-line, în perioadele  

când prezenţa fizică nu a fost posibilă.  

În ceea ce privește rezultatele obţinute de elevii  liceului nostru la examenul de bacalaureat, 

in anul 2021, acestea sunt sintetizate în Tabelul 3. 

 

Tabelul 3. Situaţia sintetică a promovabilităţii la examenul de bacalaureat în anul școlar 

2020-2021 

 

Clasa Număr de elevi Prezentaţi Reușiţi Procent de 

promovabilitate 

XII A 25 24 7 29.16% 

XII B 24 22 16 72.72% 

XII C 19 17 2 11.76% 

XII D 28 28 19 67.85% 

XII E 20 18 10 55.55% 

XII F 24 19 7 36.84% 

XII G 19 10 0 0 

Total 159 138 61 44.20% 

 
 

 

Capitolul 2 – Priorități la nivel național, regional și local 

2.1  Contextul național 

Integrarea României în Uniunea Europeană are efecte semnificative asupra ocupării 

forţei de muncă şi implicit, asupra educaţiei şi formării profesionale ca parte a educaţiei. Prin 

urmare, în prezent MECTS a lansat, ca urmare a dorinţei de modernizare şi sincronizare a 

învăţământului românesc cu cel al celorlalte ţări din UE, un program de reformă a 
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învăţământului actual care se concretizează în noua lege a învăţământului, Legea Educației 

Naționale, Legea nr. 1 / 2011. 

Învățământul profesional și tehnic (TVET) trebuie să contribuie prin oferta educațională 

și calitatea formării profesionale a absolvenților, la realizarea unei cât mai bune inserții a 

acestora pe piața muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităților, în condițiile asigurării coeziunii 

economice și sociale.  

În acest sens, activitățile derulate la nivelul liceului nostru, se înscriu pe linia priorităților 

naționale la care trebuie să răspundă ÎPT: 

● învăţarea centrată pe elev; 

● parteneriatul cu întreprinderile; 

● dezvoltarea curriculum-ului; 

● formarea continuă a personalului; 

● asigurarea calităţii; 

● orientare şi consiliere; 

● sistemul informational; 

● modernizarea bazei material; 

● managementul educational; 

● şanse egale; 

● utilizarea itc în predare; 

● elevii cu nevoi special; 

● formarea continuă a adulţilor; 

● integrarea europeană; 

● dezvoltare de materiale pentru formare diferenţiată etc. 
 

2.2. Context regional și local 
 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a 

IX-a și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și 

particularizând competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale 

învățării.  

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:  

a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;  

b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 

c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.  

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, 

în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de 

învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. Studiile 

învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de 

certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.  

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul 

postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat 

pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul 

superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8. 
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Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 

examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al 

calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.  

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 

pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare 

regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea 

de învățământ, operatorul economic și elev. 

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia are următoarele priorităţi: 

1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale; 

2 – Dezvoltarea urbană durabilă; 

3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung; 

4 – Protecția mediului și creșterea eficienței economice;  

5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă. 

Obiectivul strategic general la nivel regional (PRAI), este:,, Dezvoltarea capitalului uman 

din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire pe tot 

parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă”, iar măsurile prin care aceste priorităţi și 

acest obiectiv general pot fi transpuse în practică sunt:  

• dezvoltarea și modernizare infrastructurii educaționale și de cercetare 

• dezvoltarea capacității instituționale a sistemului educațional, de cercetare și de 

formare continuă  

• corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii  

• sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului.  

La baza stabilirii priorităţilor pentru regiunea Sud-Muntenia s-a utilizat rezultatele 

analizei SWOT, aspectele mai semnificative pentru unitate noastră şcolară fiind cuprinse în 

Tabelul 4.  

 

Tabelul 4. Analiza SWOT a contextului regional și local 

Puncte tari:  Puncte slabe 

 pondere ridicată a numărului de elevi în 

ÎPT;  

 ofertă educaţională adaptată la cerinţele 

pieţei muncii, prin creşterea numărului 

de elevi la profilul servicii,  

 dezvoltarea serviciilor de orientare şi 

consiliere a elevilor;  

 

 opţiunile elevilor sunt orientate cu 

precădere pentru învăţământul liceal şi 

mai puţin pentru învăţământul 

profesional;  

 lipsa strategiilor de dezvoltare a 

resurselor umane pe domenii de 

calificare  cerute pe piaţa muncii la 

nivelul inspectoratelor şcolare;   

Oportunităţi Ameninţări 

 implementarea sistemului de asigurare 

a calităţii; 

 îmbunătăţirea parteneriatului cu agenţii 

economici, prin creşterea numărului 

acestora 

 nepotrivire între exigenţele 

angajatorilor şi competenţele 

absolvenţilor;  

 marketing educaţional ineficient.   
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În PLAI s-a propus ca obiectiv general ,,Creșterea calității educației și formării continue 

prin TVET și dezvoltarea ofertei educaționale pentru adulți”, obiectiv care va fi realizat prin 

următoarele priorități: 

 dezvoltarea capacității de management în ÎPT; 

 creșterea adaptabilității ofertei educaționale la cerințele pieței muncii; 

 dezvoltarea parteneriatului social și îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare 

profesională;  

 creșterea calității procesului educațional în ÎPT prin realizarea de proiecte pentru 

dezvoltarea profesională a resurselor umane; 

 creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii 

sociale.  

 

 

Capitolul 3- Analiza nevoilor 

 

3.1 Analiza  mediului extern- analiza PESTE 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de 

factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura 

politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de 

progresul social intern şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii 

Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi 

necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului 

instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie 

exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica 

oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul 

maximizării rezultatelor. Analiza PESTE a permis identificarea următoarelor influenţe în 

activitatea Liceului Tehnologic „AL. IOAN CUZA” SLOBOZIA. 

 

a. Contextul politic 

 

         Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Naţionale cu priorităţile: 

descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională 

flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene: 

⮚ apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 

administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul 

unităţilor de învăţământ; 
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⮚ deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi 

consiliere; 

⮚ liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la 

nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile 

de material didactic,programe de formare a personalului); 

⮚ existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şi internaţionale; 

⮚ cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru 

dezvoltarea infrastructurii învăţământului ; 

⮚ sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin 

proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - programele 

de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea 

fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

⮚ finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi –Programul 

guvernamental „Euro 200", acordarea burselor pentru elevii capabili de performanţă; 

⮚ existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu 

finalităţi de educaţie şi formare profesională 

⮚ cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

⮚ stabilitate legislativă; 

⮚ existenţa actelor normative care favorizează realizarea scopurilor educaţionale. 

 

b. Contextul economic  

 

⮚  cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la 

diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) ; 

⮚ descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel 

încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care 

dispun; 

⮚ orientarea actuală impune trasarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a 

proiectelor; 

⮚ migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din 

partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. 

 

c. Contextul social 

 

⮚ fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

⮚ creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea 

ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

⮚ oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

⮚ aşteptările comunităţii de la şcoală; 

⮚ rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 
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⮚ cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru 

programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de 

servicii educaţionale. 

 

d. Contextul tehnologic 

 

⮚  civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele 

să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor 

didactice; 

⮚ răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, 

televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

⮚ rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot 

parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a 

carierei; 

⮚ generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) conduce la modernizarea 

actului educaţional tradiţional; 

 

e. Contextul ecologic 

 

⮚ integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; 

⮚ educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

⮚ prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de 

mediu prin implicarea în proiecte ecologice; 

⮚ economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc., astfel încât 

să se protejeze mediul înconjurător. 

 

 

3.2.  Analiza  mediului intern 

3.2.1. Analiza cantitativă 

Liceul Tehnologic ,,Al. Ioan Cuza” este o unitate de învăţământ cu urmatoarele niveluri 

si specializări: 

 Niveluri: Liceu, Școală profesională. 

 Specializări:  
 Liceu, profil real: Matematică-informatică intensiv informatică,  Științe ale 

naturii 

 Liceu, profil tehnologic: Tehnician mecatronist, Tehnician în activități 

economice, Tehnician în turism, Tehnician în achiziții și contractări 

 Școala profesională: Sudori, Mecanic echipamente pneumatice și 

hidraulice, Comerț 
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Resursele şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi 

sunt alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei, astfel încât să se faciliteze 

trecerea de la un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe elev . 

În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s -a încercat ca prin modul de dotare a 

laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor şcoală, prin materialele didactice necesare, şi prin 

echipamentele de instruire să fie promovată transformarea elevului într-un factor activ al propriei 

instruiri. 

Ambientul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ a fost îmbunătăţit, iar elevii și 

profesorii sunt responsabilizați în vederea păstrării bunurilor școlii. Este necesară și creşterea 

gradului de implicare a părinţilor în activitatea unității școlare. 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE INSTITUŢIEI: 

a. Spații școlare: 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă si cabinete 38 2071 

2. Laboratoare 6 360 

3. Ateliere 3 405 

4. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1/1 1000/3010 

5. Sală de festivități 1 1520 

 

c. Spaţii auxiliare: 

 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr 

spaţii 
Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 

documentare 

1 80 

2. Sală pentru servit masa 1 198 

3. Dormitor  20 582 

4. Bucătărie  1 162 

5. Spălătorie  1 144 

6. Spaţii sanitare 9 202 

7. Spaţii depozitare materiale didactice 3 30 

8. Alte spaţii 1 1520 

TOTAL 37 2898 

 

 

c. Spații administrative: 

 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr 

spaţii 
Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 40 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 24 
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3. Contabilitate  1 15 

4. Casierie   1 15 

5. Birou administraţie 1 15 

 

Pornind de la aceste resurse materiale, școala oferă: 

- bună instruire, specializare şi formare a elevilor realizate de un corp profesoral cu o pregătire 

profesională şi pedagogică deosebită; 

- desfăşurarea activităţilor instructiv-educativ în cabinete şi laboratoare; 

- consiliere şi orientare profesională pentru elevii din anii terminali; 

- accesul elevilor la reţeaua internet; 

- un portofoliu divers de programe şi activităţi; 

- consiliul de administraţie şi cadrele didactice sunt preocupate de creşterea calităţii procesului 

instructiv educativ şi de modernizarea bazei material. 

Personalul şcolii este format din: 51 cadre didactice, 8 personal didactic auxiliar şi 22 

personal nedidactic. 

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecționare, parcurgând în paralel cu 

obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodică. 

Dintre cele 51 de cadre didactice, distribuţia în funcţie de statut în unitatea de învăţământ 

este următoarea: 

- 38- cadre didactice titulare; 

- 7- cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în unitatea de învăţământ; 

- 6-cadre didactice - plata cu ora/pensionari. 

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

- 2- doctorat; 

- 38- gradul I; 

- 5- gradul II; 

- 4- definitivat; 

- 2- fără definitivat, profesor asociat. 

Cadrele dicatice din Liceul Tehnologic ,,Al. Ioan Cuza”, Slobozia, sunt preocupate 

permanent de pregătirea profesională, participând la cursuri de formare continuă. Din acest punct 

de vedere, al dezvoltării carierei, distribuţia este următoarea: 

- 5  formatori; 

- 10 membri în corpul de experţi în management educaţional; 

- 1 metodist; 

- 3 membri în Consiliul Consultativ al ISJ; 

- 5  autori de manuale/ auxiliare curriculare; 

- 9.membri în corpul de evaluatori la examenele naţionale; 

- 11 gradaţii de merit. 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de 1 schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice 

fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute. 

 

3.2.2. Analiza calitativă 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
 

20 

 

SITUAŢIA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2020-2021 

a) Situaţia privind abandonul şcolar   

Anul şcolar 

Înv. liceal 

Ciclul inferior 

Număr elevi 

Ciclul superior 

Număr elevi 

2020 – 2021  0 0 

 

b) Situaţia privind elevii exmatriculaţi 

Anul şcolar 

Înv. liceal 

Ciclul inferior 

Număr elevi 

Ciclul superior 

Număr elevi 

2020 – 2021 - 1 

 

c) Situaţia privind elevii retrași în anul şcolar 2020 - 2021 

Indicator 

Învăţământ  liceal Învățământ 

profesional 

Clasa 

 a IX- a 

Clasa 

 a X- a 

Clasa 

 a XI- a 

Clasa 

 a XII- a 

Clasa 

 a IX- a 

Număr elevi retraşi 0 0 5 4 0 

Total 9 0 

 

d) Situaţia  absenteismului 

Anul şcolar 

 

Nr. elevi la început 

de an şcolar 

Situaţia comparativă a absenteismului  

Situaţia absenţelor 

Total din care motivate 

2020 - 2021 815 23219 12918 

 

e) Situaţia privind rezultatele la învăţătură 

 

Anului 

Şcolar 

Nr.elevi 

înscrişi la 

început  de  

an  

 

Nr.elevi 

rămaşi la 

sf.anului 

 

Nr.elevi 

promovaţi 

 

% 

promovaţi 

 

Nr.elevi 

repetenţi 

2020 - 2021 815 805 790 98,13% 15 

f) Situaţia promovabilităţii la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 

 

Clasa XII 

A 

XII 

B 

XII 

C 

XII 

D 

XII 

E 

XII 

F 

XII 

G 

Prezenţi Nr. 

elevi 

23 21 16 28 20 12 4 
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Promovaţi  bacalaureat Nr. 

elevi 

5 12 1 18 7 3 0 

% 21.73 57.14 6.25 64.20 35 25 0 

 

Promovaţi probe 

obligatorii 

Română Nr. 

elevi 

17 21 10 22 16 12 4 

% 73.01 100 62.5 78.57 80 100 100 

Matematică Nr. 

elevi 

6 12 2 21 11 5 2 

% 26.08 57.14 12.5 75 55 41,06 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovaţi proba 

la alegere 

Biologie  Nr. 

elevi 

10 19 9 - - - 2 

% 62.5 99.04 60 - - - - 

Informatică Nr. 

elevi 

6 - - - - - - 

% 85.71 - - - - - - 

Fizică Nr. 

elevi 

- - 0 - -  - 

% - - 0 - - - - 

Logică Nr. 

elevi 

- - - 19 3 1 - 

% - - - 79.16 37.5 100 - 

Geografie Nr. 

elevi 

   3 8 10  

%    100 66.66 90.9  

Psihologie Nr. 

elevi 

   1    

%    100    

 

g) Situaţia sintetică a  promovabilităţii la examenul de bacalaureat, 2021, sesiune iunie-iulie  
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%
 

155 124 31 9 55 46 9 37.09 29 

 

h) Situaţia promovabilităţii pe discipline, 2021, procentual , sesiune iunie-iulie 

 

Limba 

română 

Matematică  Biologie  Informatică  Fizică  Geografie  Logică  Psihologie  
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82.25% 57.01% 71.42% 85.71% 0% 80.76% 69.69% 100% 

 

i) Situaţia promovabilităţii, 2021, total sesiuni 

 

 

Indicatori 

 

Ȋnscrişi 

 

Prezentaţi 

 

Reuşiţi 

 

Reuşiţi 

 

Respinşi 

 

Neprezentaţi 

 

Eliminaţi 

BAC 2021  172 159 61 38,36% 98 13 - 

 

j) Procent de promovabilitate, pe clase, total sesiuni 

 

Clasa Nr. elevi Reușiți Procent 

XII A 25 7 28 

XII B 24 16 66,66 

XII C 19 2 10,52 

XII D 28 19 67,85 

XII E 20 10 50 

XII F 24 7 29,16 

XII G 19 0 0 

 

 

k) Rezultatele examenului de certificare a calificării/ competențelor profesionale 

 

Nr. 

crt. 

An 

școlar 

Specializarea/ calificarea 

profesională 
Înscriși Prezentați Admiși Neprezentați 

1. 

2020-

2021 

 

Tehnician în activități 

economice – nivel IV 
28 28 28 - 

2. 
Tehnician în achiziții și 

contractări – nivel IV 
24 24 24 - 

3. 
Tehnician în turism – 

nivel IV 
20 20 20 - 

4. 
Tehnician mecatronist  – 

nivel IV 
19 19 19 - 
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3.2.3. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Predarea şi învăţarea 

80% dintre cadrele didactice aplică metode 

moderne de predare-învăţare bazate pe 

învăţarea centrată pe elev (sursa 

asistenţe/interasistențe ore, cursuri de formare 

în cascadă) 

20% dintre profesori utilizează încă metode 

tradiţionale de evaluare (sursa asistenţa ore)  

2. Materiale şi resurse didactice  

În şcoală sunt 81 de calculatoare (care sunt 

folosite de elevi, cadre didactice, personal 

didactic auxiliar).   

Există 6 table interactive, 8 videoproiectoare  

Calculatoarele, tablele interactive sunt legate în 

reţea şi conectate la reţeaua Internet. 

Corpul A este dotat cu rețea de internet atât cu 

fir cât și fără fir în toate spațiile.  

Sunt distribuite 96 laptopuri pentru elevii care 

nu dispun de dispozitive necesare 

învățământului online.  

Biblioteca şcolii are un fond de carte de 21793 

volume şi are o sală de lectură dotată cu: 

calculator, depozit de carte, mijloace audio – 

video, mijloace de multiplicare (sursă – fişe de 

inventar, comandă echipamente).  

Corp B nu este dotat cu rețea de internet. 

Lipsa calculatoarelor/laptopurilor în fiecare 

sală de clasă necesare desfășurării orelor de 

curs. 

3. Rezultatele elevilor  

Medii peste 7 - 81,01 % (sursa: statistici 

anuale). 

Procent de promovabilitate de 100% la 

examenele de certificare a calificării 

profesionale de nivel IV și III.  

18,98 % dintre elevi au medii cuprinse între 5 

si 7. 

1,89 % procentul de repetenţie. 

Procent de promovabilitate de 37,09% în 

prima sesiune.  

Elevi dezinteresaţi, cu multe absenţe - un 

număr total de 23219 absențe nemotivate. 

Premii şi menţiuni obținute la concursuri 

școlare,olimpiade şi concursuri pe meserii - 

faze județene și naționale  (sursa statistici 

anuale) 

 

Participarea elevilor și obținerea de premii de 

către   echipa de robotică - TEHROCUZ la 

competițiile organizate de Asociația Nație prin 

Educație - First Tech Challenge  

 

4. Promovarea imaginii școlii 
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Organizarea Zilei porților deschise, vizite la 

școlile gimnaziale pentru elevii clasei a VIII-a 

(sursa: afişe, pliante, fotografii) 

Actualizarea site-ului școlii și postarea 

informațiilor de interes general 

Crearea paginii de Facebook a liceului 

Promovarea activităților desfășurate de elevii 

școlii în media locală 

lipsa panourilor de afișaj pentru produsele 

activităților elevilor 

5. Consilierea şi orientarea 

Există la nivelul şcolii o echipă de cadre 

didactice care se ocupă de consilierea şi 

orientarea elevilor şi un consilier psihopedagog 

(sursa: decizii de numire); 

Acord de parteneriat pentru informare şi 

consiliere privind cariera; principalii parteneri 

sunt: CJRAE, DGASPC, instituţii de 

învăţământ superior; agenţii economici la care 

se desfăşoară instruirea practică; (sursa: 

parteneriate) 

Întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituțiilor 

de învăţământ superior, postliceal (sursa: 

minuta încheiată în timpul vizitei) 

Vizite la Instituții de învățământ superior în 

cadrul Proiectului ROSE (surse: fotografii, 

rapoarte de vizită) 

Informarea periodică a elevilor din anii 

terminali despre oferta locurilor de muncă de 

pe piaţa muncii (sursa: afişe, pliante, fotografii) 

Vizite la agenţii economici pentru identificarea 

locurilor de muncă conforme cu aspiraţiile şi 

posibilităţile elevilor(sursa: procese verbale 

încheiate în timpul vizitelor) 

Întâlniri cu oamenii de afaceri pentru 

împărtăşirea experienţei personale 

Insuficienţa locurilor individuale de practică la 

agenţii economici 

Nu toţi agenţii economici răspund solicitărilor 

noastre 

Un procent destul de mare de elevi nu 

dovedesc interes privind viitoarea carieră 

 

6. Calificări şi curriculum  

Pentru anul 2021/2022 am realizat următoarele 

clase: 

Clasa a IX-a: 

Profil real: matematică informatică - intensiv 

informatică - 1 clasă, științe ale naturii - 1 clasă 

Profil servicii: tehnician în activități economice 

- 2 clase, tehnician în turism - 1 clasă, tehnician 

în achiziții și contractări - 1 clasă 

Un număr mare de cereri de transfer din școală 

la alte unități de învățământ, sau între diferite 

profiluri ale școlii, ale unor elevi care 

motivează acest lucru prin incapacitatea de a 

obține rezultate pozitive la clasele la care au 

fost admiși prin distribuirea computerizată. 
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Învățământ profesional - 1 clasă  

Profesoriii catedrei tehnologice elaborează 

anual CDL-ul în colaborare cu partenerii sociali 

şi după consultarea tuturor factorilor interesaţi 

(sursa: procese verbale, minute ale întâlnirilor, 

programe) 

 

Există profesori autori de Standarde de 

Pregătire Profesională, curriculum, materiale de 

învăţare la distanţă şi manuale şcolare, 

auxiliare didactice aprobate de MECTS 

 

7.  Baza materială 

Școala dispune de: 38 săli de clasă și cabinete, 

6 laboratoare, 3 ateliere, 1 sală de sport, 1 sală 

de festivități, 1 bibliotecă, cantină, internat cu 

capacitate de 120 locuri, spălătorie, 9 spații 

sanitare, 3 spații depozitare materiale didactice, 

cabinet medical, cabinet de asistență 

psihopedagogică, secretariat, contabilitate, 2 

spații destinate echipei manageriale, birou 

administrator, birou CEAC, birou consultații 

părinți, centrală termică proprie. 

Construcţiile necesită reparaţii de faţadă; 

(sursa: RAEI) 

Spațiile sanitare necesită îmbunătățiri; 

Spațiile de cazare și de servire a mesei 

necesită modernizare;  

 8. Resurse fizice şi umane – cadre didactice 

Normele didactice sunt acoperite 100% cu 

personal calificat din care: 3,92% definitiv, 

9,8% gradul II, 78,43% gradul I,  

11 cadre didactice au calitate de formatori, 5 

cadre didactice au absolvit cursuri de mentori, 

dintre aceștia, un cadru didactic   a obținut 

acreditare ISJ pentru inserția profesională a 

cadrelor didactice stagiare, 1 cadru didactic 

face parte din Corpul de Experți ai Direcției de 

Control a Ministrului. 

100% din personalul didactic a obţinut 

calificativul foarte bine (sursa: fişe evaluare, 

registrul de procese verbale ale CA) 

Nu toţi profesorii au participat la cursurile de 

formare 

Nu toţi profesorii aplică ceea ce au dobândit la 

cursurile de formare la clasă (sursa: asistenţe 

la ore) 

Există cadre didactice care refuză 

„schimbarea” utilizând în continuare metode 

de predare depăşite (sursa: asistenţe ore) 

Există profesori care refuză să se 

autoperfecţioneze, să lucreze în echipă, să 

participe la alte acţiuni în afara orei de clasă 

(sursa: asistenţa la ore, comisie metodică) 

  9. Personal didactic auxiliar şi nedidactic  

100% personal calificat, gradul de acoperire 

fiind de 100%; 

100% calificativ Bine și Foarte Bine (sursa : 

fişa de evaluare) 

rezolvă la timp sarcinile de serviciu şi îşi asumă 

responsabilitatea lucrărilor efectuate (sursa: fişe 

de evaluare) 

Nu toţi membrii personalului didactic auxiliar 

şi nedidactic sunt conştienţi că sunt implicaţi 

în procesul educativ (sursa: fişe de evaluare, 

reclamaţii elevi sau părinţi) 
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    10. Elevii  

87% dintre elevi sunt implicaţi în propria 

formare (sursa: chestionare)  

60% doresc să obţină performanţe (sursa: 

sondaje, chestionare) 

38% din elevi sunt implicați în proiectele 

Comunității europene, derulate la nivel de 

unitate școlară 

90% dintre elevi sunt conştienţi de schimbările 

care au loc în procesul instructiv-educativ 

(sursa: chestionare) 

95% dintre elevii din anii terminali ştiu ce vor 

face după absolvirea şcolii (sursa: chestionare) 

72,4% dintre elevii din anii terminali doresc 

continuarea studiilor (liceu seral sau 

învăţământ la distanţă pentru absolvenţii şcolii 

profesionale, învăţământ superior sau postliceal 

pentru absolvenţii de liceu)  - sursa: chestionare 

14% proveniţi din familii dezorganizate 

(sursa: statistici diriginţi) 

elevi dezinteresaţi deoarece „au nimerit” 

întâmplător la un anumit profil (sursa: 

chestionare) 

28% elevi navetişti (sursa: chestionare) 

5% dintre elevii din anii terminali nu ştiu ce 

vor face după absolvire (sursa: chestionare) 

11% dintre elevii din anii terminali nu sunt 

mulțumiți de meseria aleasă (sursa: 

chestionare) 

27,6% din absolvenţi nu doresc continuarea 

studiilor (sursa: chestionare) 

  11.  Părinţi: 

80% familii interesate de procesul de 

învăţământ (sursa: statistici diriginţi) 

65% familii care se implică activ în viaţa şcolii 

(sursa: statistici diriginţi) 

20% familii dezorganizate care nu se ocupă de 

copii (sursa: statistici diriginţi) 

35% familii care nu se implică în viaţa şcolii 

(sursa: proces verbal de la şedinţele cu 

părinţii) 

56% familii cu venituri sub salariu minim pe 

economie (sursa: statistici diriginţi) 

 

12. Dezvoltarea profesională a personalului 

89% din totalul personalului didactic a 

participat la o formă de perfecţionare (sursa: 

documente de personal) 

1 cadru didactic a obținut calitatea de expert în 

cadrul Corpului de experți al Direcției de 

Control a Ministrului  

Participarea la sesiuni de referate şi comunicări 

ştiinţifice pentru profesori şi elevi (sursa: 

documente care certifică perfecţionarea 

cadrelor didactice, copii xerox diplome) 

Participarea cu elevi  la Olimpiade, Olimpiade 

interdisciplinare şi Concursul pe meserii (sursa: 

copii xerox diplome, invitaţii) 

Nu toate cadrele didactice aplică la clasă ce au 

învăţat la cursuri 

Diseminare insuficientă a informaţiilor din 

partea formatorilor 

Dezinteresul unor cadre didactice pentru 

propria formare 

Ideea unor cadre didactice că este suficientă o 

experienţă de 10-20 de ani pentru transmiterea 

cunoștințelor (sursa: asistenţe la ore; 

documente prezentate de profesori; statistici la 

nivelul şcolii) 

Oportunităţi Ameninţări 

a) Resurse materiale și financiare 
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-venituri extrabugetare provenite din închirieri 

spaţii; 

-atragere de proiecte europene. 

- micșorarea resurselor financiare datorită 

extinderii fenomenului de s”racier a populaţiei 

b) Resurse umane  

- diversificarea ofertei educaționale cu calificări  

atractive  pentru  elevi  și  cu corespondență pe 

piața muncii; 

- cuprinderea unui număr mai mare de elevi 

capabili de performanță de la școlile din oraş;  

- formarea continuă a cadrelor didactice şi 

directorilor de şcoală;  

- parteneriate sociale funcţionale cu: agenţi 

economici de profil ce solicită elevi pentru 

practică și/sau angajare, poliţi,  jandarmerie,  

sistemul de sănătate, ONG-uri, etc. 

- viziunea asupra educaţiei ca serviciu social; 

- reducerea populaţiei şcolare;  

-creşterea dezinteresului părinţilor pentru 

calitatea vieţii şi a muncii şcolare;  

- pătrunderea violenţei în şcoală ; 

-concurenţa făcută de celalte unităţi de 

învăţământ cu aceleași profiluri și specializări, 

ceea ce determina micșorarea planului de 

școlarizare. 

c)Resurse  informaţonale 

- accesul mai rapid la informaţie prin numirea 

unor profesori metodişti și membri în Consiliul 

consultativ al ISJ 

 - colaborare cu comunitatea locală;  

- oferta bogată de formare la nivelul şcolii. 

- lipsa strategiilor de dezvoltare socială şi 

economică pe termen mediu şi lung;  

- analfabetismul funcțional (declinul 

practicării lecturii şi scrisului datorită utilizării 

doar a formelor vizuale şi orale de 

comunicare);  

- inexistenţa unei oferte clare pe piaţa muncii 

datorită situaţiei economice actuale in 

condițiile epidemiei de COVID-19. 

 

 

3.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare  

 

Principalele concluzii din analiza ÎPT din regiunea Sud-Muntenia (PRAI), analiza 

SWOT, analiza  corelării ofertei de formare  profesională cu cererea, precum şi acţiunile propuse 

pentru realizarea obiectivelor dezvoltării ÎPT la orizontul anului 2025 s-au constituit în mare 

parte în priorităţi şi obiective pentru planurile operaţionale ce priveşte: dezvoltarea capacităţii de 

management, creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii, dezvoltarea 

parteneriatelor, eficientizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi, 

creşterea calităţii procesului educaţional prin dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în 

educaţia antreprenorială, utilizarea metodelor moderne de predare – învăţare etc., asigurarea 

învăţământului incluziv, modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico-materiale. 

De asemenea, stabilirea priorităţilor şi obiectivelor pentru anul şcolar 2021 – 2022 cu 

acţiuni până în 2025, a ţinut seamă de ţinta şi obiectivele strategice formulate în a planul local de 

acţiune în învăţământul (PLAI). 
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Una dintre cele mai importante ţinte urmărite de ţara noastră este integrarea deplină în UE, ţintă 

care presupune o atentă analiză a rolului şi poziţiei strategice instituţionale, urmărindu-se aspecte 

precum: 

 şanse egale; 

 corelarea ofertă – nevoi de formare; 

 orientarea şi informarea în carieră; 

 reabilitarea infrastructurii; 

 competenţele profesionale şi resursele umane; 

 parteneriatele şi promovarea imaginii şcolii. 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul ca priorităţile regionale şi locale în dezvoltare 

ÎPT menţionate mai sus, au constituit ţinte pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltare şi în 

continuare, dar a scos în evidenţă şi alte aspecte: 

             -  necesitatea unor acţiuni mai eficiente şi îmbunătăţiri pentru implementarea sistemului 

de management al calităţii, dezvoltarea în continuare a managementului şi culturii calităţii, 

continuarea măsurilor corective, asigurarea implicării reale a tuturor membrilor personalului şi 

beneficiarilor educației oferite în procesul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, elaborarea de 

ghiduri şi noi proceduri etc.; 

             - necesitatea dezvoltării în continuare a bazei de date, continuarea dotării şi 

modernizarea bazei didactico-materiale, reabilitarea unor săli de clasă; 

-  nu toate echipamentele şi aparatele moderne sunt folosite de toţi profesorii; 

-  deşi au la bază cursuri de formare în diverse domenii conexe procesului instructiv-

educativ, nu toți profesorii utilizează această experiență cu elevii; 

-  o mai bună corelare a activităților de dezvoltare a programelor de învățare și cu repere 

la nivel european; 

- necesitatea atingerii unor obiective în PAS  pentru dezvoltarea de competențe 

profesionale ale cadrelor didactice, promovarea inter și transdisciplinarității, utilizarea în mare 

măsură a metodelor interactive și softurilor didactice etc.; 

- reducerea absenteismului și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat; 

- insuficienta implicare a elevilor în asimilarea propriului proces de învățare, necesitatea 

promovării în mai mare măsură a autoevaluării; 

- trebuie trecut la unificarea sistemului de evaluare pe discipline și ani de studiu,la 

aplicarea prevederilor LEN privind evaluarea elevilor. 

Problema dezvoltării infrastructurii și eficientizarea utilizării spațiilor școlare rămâne  și 

în continuare o prioritate,alături de alte priorități identificate pentru perioada următoare și care 

necesită obiective și acțiuni prin Planul de Acțiune al Școlii. 

 Organizarea și eficientizarea utilizării spațiilor școlare, reabilitarea unor săli de clasă 

(lucrări de refuncționalizare, reparații capitale etc.) pentru asigurarea unui mediu educațional 

conform normelor  în vigoare,va constitui o preocupare importantă a managementului alături de 

asigurarea dotărilor și și modernizarea acestora. Pentru dotări și modernizarea bazei didactico-

materiale, vor continua activitățile prevăzute în proiectul elaborat pentru dotarea și modernizarea 

cabinetelor de specialitate( conform necesarului de materiale și echipamente, a listei cu aceste 

mijloace pentru a fi utilizate în activitățile didactice pentru fiecare tip de cabinet): firma de 

exercițiu, cabinet de turism și cabinet de merceologie.  
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De asemenea continuarea activităților pentru atingerea țintelor la orizontul anului 2025 

privind promovarea imaginii liceului în comunitate, dezvoltarea parteneriatelor la toate nivelele 

și realizarea de proiecte educaționale, optimizarea consilierii și orientării elevilor, îmbunătățirea 

frecvenței elevilor și a rezultatelor la examenele de sfârșit de ciclu etc., alături de noi acțiuni cu 

scopul realizării unui învățământ de calitate potrivit rezultatelor autoevaluării, sunt direcții care 

se au în vedere pentru stabilirea priorităților în corelare cu prioritățile și obiectivele regionale și 

locale și a necesității creșterii în continuare a dimensiunii europene în educație. 

În acest context, principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare în școala 

noastră sunt cele legate de prioritățile regionale și locale atinse prin planurile operaționale din 

perioada anterioara și care necesită dezvoltare până în 2025, cele legate de prioritățile rezultate 

în urma procesului de autoevaluare corelate și cu acțiuni pentru creșterea dimensiunii europene a 

educației în cadrul liceului. 

Astfel, prioritățile identificate pentru perioada 2021 – 2025, vizează: 

 Dezvoltarea infrastructurii și reabilitarea unor spații de învățământ, continuarea dotării și 

modernizarea bazei didactico-materiale și atragerea de resurse financiare. 

 Consolidarea sistemului de asigurare a calității la nivelul școlii. 

 Creșterea preocupărilor în vederea satisfacerii nevoilor educabililor, realizarea cerințelor 

învățământului incluziv, prevenirea/diminuarea abandonului școlar, îmbunătățirea 

frecvenței și a rezultatelor elevilor la examenele de sfârșit de ciclu. 

Creșterea calității procesului educațional prin dezvoltarea profesională a resurselor umane, 

promovarea excelenței și stimularea creativității profesionale  în activitățile pentru creșterea 

calității educaţiei şi formării profesionale, în paralel cu eficientizarea activităților 

extracurriculare și optimizarea ofertei educaționale, adaptarea continuă a ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii (inclusiv noi calificări). 

Promovarea imaginii școlii, extinderea și eficientizarea relațiilor comunitare și a 

parteneriatelor la toate nivelele, realizarea/ derularea de proiecte educaționale. 

 

 

Capitolul 4. Strategie 

 

4.1. Nota de fundamentare 

 
Cerințele în permanentă schimbare pe piața națională a muncii, în vederea 

compatibilizării cu cele europene, presupun formarea unor specialişti care să cunoască şi să 

aplice standardele UE în domeniu. În acest context, Liceul Tehnologic “Al. Ioan Cuza”, 

Slobozia, își propune atingerea următoarelor obiective: 

 Să realizeze un învățământ de calitate, centrat pe elev care să asigure dobândirea şi 

aprofundarea de către absolvenții săi, atât a unor competențe cheie, relevante pentru traseul de 

formare al acestora cât şi a unor competențe tehnice care să asigure integrarea rapidă pe piața 

muncii. 
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 Să adapteze în permanență oferta sa educaționala la nevoile şi interesele partenerilor. 

 Să asigure realizarea unui mediu şcolar familiar care să implice elevii, părinții, cadrele 

didactice şi ceilalți membri ai comunității în realizarea actului educațional. 

 Să acorde sprijin, să orienteze şi să consilieze, prin diriginţi, cadre didactice, psihologul 

şcolar, toți elevii în procesul de formare personală şi profesională. 

 Să dezvolte un management participativ şi democratic orientat spre încredințarea 

sarcinilor acelor persoane care sunt capabile şi dornice să le îndeplinească. 

 Să dezvolte relații de parteneriat cu comunitatea locală şi cu parteneri europeni în cadrul 

unor proiecte. 

Luând în considerare criteriul inserției profesionale a absolventilor si faptul că aspectele 

demografice arată o tendință de scădere a populației de vârstă școlară, situație care ar putea 

genera in timp scăderea numărului de clase,  se impun standarde ridicate ale procesului 

educational, accent pe internaționalizarea învățământului si diversificarea calificărilor. În 

vederea atingerii și menținerii standardelor ridicate ale procesului educațional, Liceul 

Tehnologic ”Al. Ioan Cuza” pregătește profesional o parte din forța de muncă a Europei de 

mâine din domeniul economic, turism, alimentatie si comert, domeniul tehnic si administrativ, 

sectoare economice aflate in plin avânt atat la nivel regional cât și european, profund globalizate 

și internaționalizate. 

Pentru a produce absolvenți capabili să se integreze în aceste sectoare foarte dinamice, in care 

primează experiența de muncă, abilitățile, cunoștințele de limbi străine și etică și să performeze 

profesional si social in contexte locale sau internationale, am introdus concepte pedagogice 

moderne la orele de laborator tehnologic - firma de exercițiu, vizite de studiu la agenți 

economici, organizăm sesiuni de public speaking pentru dezvoltarea capacității de comunicare 

într-o limbă străină și stagii de pregătire practică la agenții economici locali si instituții publice.  

  Cererea mare de personal calificat pentru calificarea “sudor” și ”mecanic echipamente 

hidraulice și pneumatice”, exprimată de agenţii economici locali şi de U.G.I.R. Filiala Ialomiţa, 

necesită pregătirea unui număr mare de elevi prin şcoala profesională de 3 ani. 

Analizele efectuate până în prezent sub forma Rapoartelor anuale ale instituției arată că 

planul de școlarizare al liceului nostru s-a realizat  în proporție de 100% în fiecare an școlar, că 

interesul comunității pentru profilul și calificările liceului nostru nu scade și nici cerințele pieței 

muncii pentru aceste calificări.     

 

4.2. Ținte strategice 

În urma analizelor PESTE și SWOT, au fost identificate următoarele ţinte strategice:

  

ŢINTA STATEGICĂ 1. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor ţinând cont de principiile 

predării centrate pe elev şi centrarea evaluărilor pe competenţe. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

OR.    1.1.  Aplicarea principiilor predării centrate pe elev. 

OR.    1.2. Creşterea calităţii actului educaţional cu scopul ameliorării rezultatelor școlare 

și obținerea unor rezultate bune și foarte bune la examenul de bacalaureat. 

OR.    1.3.  Creşterea rolului evaluării centrate pe competenţe.  

OR.    1.4.  Monitorizarea progresului şcolar în vederea îmbunătăţirii rezultatelor 
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elevilor. 

 

ŢINTA STATEGICĂ 2. Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la nevoile comunităţii şi la 

cerinţele pieţei muncii. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

OR.   2.1.  Îmbunătăţirea ofertei educaţionale. 

OR.   2.2. Corelarea ofertei şcolii cu nevoile de calificare, în condițiile de calitate a 

procesului de educație şi formare profesională, în scopul facilitării tranziției de la şcoală la 

viața activă şi continuării învățării pe tot parcursul întregii vieți. 

OR.   2.3. Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, în scopul 

planificării strategice a învățământului profesional și tehnic la nivelul unității. 

 

ŢINTA STATEGICĂ 3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la 

programe de formare. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

OR.   3.1.  Valorificarea experienţei dobândite de cadrele didactice la cursurile de 

formare/perfecţionare. 

OR.   3.2.   Perfecționarea și formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic. 

 

ŢINTA STATEGICĂ 4. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin sporirea atractivităţii 

curriculare şi extracurriculare, în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării 

lor ca cetăţeni europeni proactivi. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

OR.    4.1.  Creşterea ratei de participare a elevilor la activităţile instructiv - educative şi 

extraşcolare. 

OR.   4.2.  Reducerea  numărului  de absențe  și  prevenirea absenteismului  școlar,  

a  riscului  de  abandon  școlar,  prevenirea  violenței  și creșterea siguranței 

elevilor. 

OR.  4.3. Dezvoltarea dimensiunii europene a liceului prin aplicarea pentru proiecte de 

mobilitate ERASMUS+ în VET care au ca scop promovarea învățării la locul de muncă 

sub toate formele sale. 

 

ŢINTA STATEGICĂ 5. Modernizarea bazei materiale din laboratoare, ateliere, săli de 

clasă și sala de sport în vederea adecvării la opţiunile curriculare. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

OR.   5.1.  Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu mijloace didactice performante 

(laptopuri, videoproiectoare, table SMART etc.), internet. 

OR.   5.2.  Dotarea şcolii cu materiale didactice aîn concordanță cu cerințele domeniilor de 

pregătire profesională.  

OR.   5.3.  Reabilitarea şi dotarea sălilor de clase, a laboratoarelor și a celorlalte spaţii cu 

mobilier modern. 

 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
 

32 

 

 
 
 
 

Capitolul 5. Consultare, monitorizare şi evaluare 

 

5.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în 

vederea elaborării planului 

 

 
În elaborarea planului au fost consultate cadrele didactice în vederea stabilirii 

priorităţilor strategice si a obiectivelor ţintă care ar trebui urmărite pentru realizarea misiunii pe 

care şcoala şi-a asumat-o, comunitatea părinţilor din clasele terminale şi de început de ciclu 

pentru a determina aşteptările acestora de la unitatea şcolară şi modul în care acestea au fost 

atinse precum si partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în vederea 

dobândirii competenţelor cheie de către elevi şi a nevoilor de competenţe la nivel local. 

Pentru elaborarea PAS s-au realizat întâlniri cu membrii Consiliului de Administraţie şi 

şefii de arii curriculare pentru stabilirea echipelor de lucru şi dezbaterea planului; consultări cu 

serviciul secretariat şi contabilitate, consultări cu AJOFM, agenţi economici. 

 

Tabelul 5. Sinteza activităților desfășurate în vederea elaborării PAS 

Activităţi desfăşurate Coordonator  Persoane 

implicate 

Termen 

1. Formarea echipei şi realizarea 

graficului întâlnirilor şi consultării 

membrilor personalului în vederea 

reactualizării planului de dezvoltare a 

şcolii 

Neagu Vasile Membrii echipei 

de proiect 

 Octombrie 

2021 

2. Identificarea factorilor interesaţi 

în planul de dezvoltare a şcolii 

Neagu Vasile Echipa de proiect 

Consiliul de 

administraţie 

Noiembrie 

2021 

3. Organizarea de întâlniri cu: 

angajatorii locali, reprezentanţi AJOFM 

Ialomița, reprezentanţi Camera de 

Comerţ Ialomița pentru studierea 

nevoilor de competenţe la nivel local, 

regional, national, european. 

Băcanu Camelia Tot personalul Noiembrie 

2021 

4. Analiza informaţiilor cuprinse în 

PRAI, PLAI şi alte surse referitoare la 

evoluţia pieţei muncii 

Bunea Dorel Diriginţii anilor 

terminali 

Decembrie 

2021 
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5. Identificarea domeniilor pentru 

CDL şi estimarea numărului de elevi 

Neagu Vasile Inspector de 

specialitate 

Decembrie 

2021 

6.  Analiza problemelor, formularea 

obiectivelor, stabilirea acţiunilor, 

coordonatorilor, identificarea celor 

implicaţi şi hotărârea timpului de 

finalizare 

Neagu Vasile 

CA 

Toate cadrele 

didactice 

diriginţii, 

consilierul școlar 

Decembrie 

2021 

 

7. Identificarea țintelor strategice Boitan Angelica Toate cadrele 

didactice 

Decembrie 

2021 

8. Scrierea elementelor componente 

ale planului 

Neagu Vasile 

Axinte Ofelia 

Membrii echipei 

de proiect 

Decembrie 

2021 

 

5.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a 

planului 

Planul operaţional va fi monitorizat de către o echipă formată din cadrele didactice, care 

şi-au adus contribuţia la realizarea lui. Directorul este responsabil cu monitorizarea operativă. 

Planul de acţiune al şcolii va fi monitorizat de director, care are sarcina de a interveni ori de câte 

ori este necesar pentru ameliorarea rezultatelor obţinute şi stabilirea direcţiilor de acţiune 

viitoare, concluziile desprinse fiind analizate şi în Consiliul profesoral de la finele semestrului. 

 

Tabelul 6. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 

 

Tipul activităţii  Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele 

întâlnirilor 

de analiză 

Obse

rvaţii 

Întocmirea seturilor de 

date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor  

Directorii, CEAC semestrial februarie  

Diagnosticarea mediului 

intern. Identificarea 

punctelor tari şi slabe.  

Directorii, Consiliul de 

administraţie 

anual început şi 

sfârşit de an 

şcolar 

 

Întocmirea planurilor 

manageriale ca urmare a 

acţiunilor de monitorizare 

şi evaluare.  

Directorii, Şefii de arii 

curriculare, Şefi comisii 

metodice, Consilier şcolar 

semestrial şi 

anual 

septembrie - 

februarie 

 

Monitorizarea procesului 

instructiv - educativ  

Directorii, Şefii de arii 

curriculare Şefi comisii 

metodice, Consilier şcolar 

semestrial februarie  

Comunicarea acţiunilor Consiliul de administraţie, semestrial decembrie -  
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corective pornind de la 

rezultatele obţinute  

CEAC februarie 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat  

CEAC anual iunie  

Stabilirea metodologiei 

de evaluare şi a 

indicatorilor de evaluare 

a impactului asupra 

comunităţii  

Directorii, Consilier şcolar anual septembrie  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor.  

Directorii, CEAC anual  iunie  

Actualizarea acţiunilor 

din PAS în urma 

evaluării.   

Directorii, CEAC anual septembrie  

Liceul Tehnologic „Alexandru I. Cuza”  Slobozia pune la dispoziţia elevilor un 

curriculum cuprinzător, relevant şi diferenţiat pe profiluri, astfel încât la sfârşitul ciclului de 

şcolarizare absolvenţii să posede abilităţi echilibrate atât în domeniul de specialitate cât şi de 

cultură generală. 
Elevii vor urma studii riguroase prevăzute în trunchiul comun al curriculum-ului 

naţional, în cel diferenţiat şi în curriculum-ul la decizia şcolii, la care se adaugă o ofertă 

diversificată de discipline de specialitate, CDL-uri pentru formarea deprinderilor şi 

competenţelor specifice calificărilor profesionale de nivel 3 şi 4.  

Astfel, vor fi promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat suficient spaţiu pentru opţiuni 

şi mai ales pentru atingerea de către elevi a unui set de competenţe esenţiale: 

● comunicarea în limba română și în limbi moderne(engleză, franceză, italiană) 

● însuşirea fundamentului ştiinţelor (fizică, chimie, biologie) 

● stăpânirea matematicii; 

● cunoaşterea generală a societăţii; 

● formarea spiritului de întreprinzător; 

● pregătirea tehnologică şi informatică; 

● deprinderea unui stil de viață sănătos; 

Liceul Tehnologic „Alexandru I. Cuza”  Slobozia îşi propune consolidarea poziţiei pe care o 

are în formarea profesională a specialiştilor din filiera tehnologică, profilurile economic, turism, 

comerț şi tehnic - calificări profesionale de nivel 4, respectiv din domeniile mecanică și comerț - 

calificări profesionale de nivel 3 astfel: 

 printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, pentru a lărgi sfera specializărilor cu 

noi calificări 

 prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară. 

 prin creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. 

În ceea ce privește asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ:  

- Se constată la cadrele didactice rigoare ştiinţifică şi metodică, adecvarea strategiilor 

didactice la conţinuturile de instruire, la obiectivele operaţionale propuse, la nivelul clasei şi la 

vârsta elevilor. 
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- Notarea a fost, în general, ritmică şi obiectivă, elevii fiind antrenaţi în autoevaluare. 

Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă pentru majoritatea 

cadrelor didactice, elevii au fost, în general, capabili să înţeleagă mesajele scrise sau orale, să 

extragă esenţialul din conţinuturile învăţate, să utilizeze cunoştinţele acumulate la disciplinele de 

specialitate în activităţile practice, să-şi exprime şi să-şi argumenteze opiniile personale. 

- Cadrele didactice au fost preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de 

formarea deprinderilor de activitate intelectuală. 

- Relaţiile dintre elevi şi personalul didactic au fost corecte și principiale, organizarea 

orelor,  atmosfera din clasă şi relațiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul 

de predare-învăţare-evaluare 

 
 

 

Capitolul 6. Implementarea strategiei –planurile manageriale 

 

6.1. Planul managerial 2021-2022 

 

ANEXE 


