Plan de acțiune al școlii 2016-2020
Colegiul National Economic ,,Theodor Costescu” Drobeta-Turnu-Severin

PLANUL OPERAŢIONAL
aspecte care necesită dezvoltate
context, obiective, actiuni pentru anul şcolar 2019 - 2020

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile identificate pe piaţa muncii locale, regionale şi naţionale şi cu
opţiunileelevilor
Context: Din analiza activităţii economice a judeţului Mehedinţi (aşa cum este prezentat în PLAI) se constată că o serie de ramuri economice vor înregistra o
creştere economicăreală în intervalul de timp 2016 – 2020. Este cazul serviciilor ca sector strategic. Având în vedere complexitatea acestor domenii, calificările
cerute se adresează nivelului IV de calificare. În acest context sunt solicitate următoarele specializări: tehnician în activităţi economice, tehnician în turism,
tehnician în administraţie, tehnician în activităţi de comerţ. În plus, se constată un interes deosebit din partea unor agenţi economici pentru calificări din domeniul
serviciilor .
Colegiul Naţional Economic „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin este singura instituţie de tradiţie din judeţului Mehedinţi care pregăteşte
personal calificat (nivel IV) în acest domeniu conform standardelor Uniunii europene.
Obiectiv 1: Identificarea, prin raport anual, a meseriilor căutate pe piaţa muncii cu sprijinul AJOFM , ISJ, CLDPS şi agenţilor economici
Obiectiv 2: Concretizarea ofertei educaţionale prin Curriculum la Decizia Şcolii în conformitate cu necesităţile partenerilor economici de profil
Obiectiv 3: Creşterea nivelului de pregătire şi calificare a absolvenţilor
Ţinta 1.1: Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2020 cu minim 5% faţă de 2019
Ţinta 2.1: Cadre calificate 100%
Ţinta 2.2: Modelarea Planului de Şcolarizare conform cerinţelor pieţei muncii prin creşterea numărului de clase pe segmentul de piaţa servicii
Ţinta 3.1: minim 85% dintre absolvenţii din 2020 vor avea Certificat de calificare, nivel 3 sau 4.
Măsurat prin:
 Procentul de absolvenţi care îşi găsesc un loc de muncă în domeniul de calificare absolvit;
 Rata de succes a acestora calculată pe fiecare calificare în parte (numărul de persoane ce activează după un an de angajare/numărul total al persoanelor
angajate)
 Procentul de cadre didactice care participă la diferitele formele de instruire
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Data până la

Persoana/

care vor fi

Persoane
responsabile

Parteneri

finalizate
Participarea la dezbateri în cadrul ISJ şi a Consiliului Şcolar privind
metodologia de elaborare a planului de şcolarizare şi continuarea
implementării procedurilor de identificare a cererilor de pe piaţă
muncii, inclusiv a specializărilor nou-apărute

Elaborarea planului de

Decembrie

Director

I.S.J. Mehedinţi

şcolarizare în conformitate cu
nevoile identificate pe piaţa muncii

2019

Director adj.

Consiliul

Formarea unei echipe de cadre didactice care sa constituie un
permanent nod informaţional şi comunicaţional cu AJOFM, şi care sa
fie responsabilă de informarea periodica a unităţii şcolare cu date
statistice care sa arate tendinţele dinamicii ofertei şi cererii de forţa
de munca pe piaţa mehedinţeană

Popularizarea periodică în

Semestrial

Şcolar
Director

şcoala a acestor situaţii

Director adj.

statistice

Echipa

A.J.O.F.M
Mehedinţi

responsabilă cu
menţinerea
comunicării cu
AJOFM
Formarea unei echipe de cadre didactice care sa pună bazele unui
marketing educaţional eficient pe piaţa elevilor de cls. a VIII-a din
judeţul Mehedinţi, prin diverse acţiuni :
- realizarea de evaluări preliminare prin chestionare investigative (in
rândul elevilor de cls. a VIII-a - înainte de realizarea opţiunilor şcolare)
despre nivelu informaţional şi de interes privind oferta educaţionala şi
imaginea colegiului

Creşterea numărului de elevi

Mai

Director

de clasa a VIII-a care răspund
favorabil ofertei educaţionale

2020

Director adj.

a colegiului nostru

- lansarea din timp a unor acţiuni concertate de promovare a imaginii
colegiului şi a ofertei educaţionale în rândul potenţialilor beneficiari -
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Echipa de marketing
educaţional

I.S.J. Mehedinţi

C.J.A.P.
Mehedinţi
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atât din mediul urban, cat şi din mediul rural, care sa ţină cont de
evaluările preliminare şi care sa permită restructurări mentale pozitive
vis-a-vis de colegiu)
- realizarea de evaluări prin chestionare investigative asupra opţiunilor
elevilor de clasa a VIII-a pentru admiterea în clasa a IX-a , care sa
reprezinte un feed-back al nivelului de eficienta a acţiunilor de
marketing educaţional desfăşurate
Evaluarea aptitudinală a elevilor aflaţi în formare profesionala iniţială
(cls. a IX-a)

Realizarea unei baze de date

Noiembrie

Director

care sa prezinte nivelul de

2019

Director adj.

concordanţă al abilităţilor

Consilier cu

fiecăruia elev cu calificările

programe şi

alese

proiecte educative

C.J.A.P.
Mehedinţi

Consilierul
şcolar
Includerea elevilor de clasa a X-a într-un program anual de consiliere şi
orientare profesională care sa cuprindă diverse activităţi:
- consiliere individuală şi de grup (la cabinetul de asistenta
psihopedagogică – pe linia orientării profesionale: testare psihologica,
consultare surse informaţionale, discuţii personalizate, asistenţă în
parcurgerea procesului decizional asupra carierei
profesionale)
- consiliere vocaţională la clasă prin desfăşurarea de ore de dirigenţie
pe acesta tematica

Completarea bazei de date cu

Iunie

Director

3 parteneri

informaţii noi la profilul

2020

Director adj.

economici

Consilier cu

importanţi

profesional al fiecărui elev.

programe şi
Continuarea studiilor 98%.

proiecte educative

I.S.J. Mehedinţi

Consilierul
Inserţia socio-profesionala a
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- realizarea unor vizite tematice la diverşi agenţi economici (parteneri
sau nu ai colegiului)

celor care au rămas cu 10

Şefii de catedre

Mehedinţi

clase în procent de 15%.

- organizarea de sesiuni de informare privind abilităţile semnificative
cerute de către agenţii economici
Includerea elevilor de clasa a XII-a liceu, într-un program anual de
consiliere şi orientare profesionala care sa cuprindă diverse activităţi:
- consiliere individuala şi de grup (la cabinetul de asistenta
psihopedagogica – pe linia orientării profesionale: testare psihologica,
consultare surse informaţionale,
discuţii personalizate, asistenta în parcurgerea procesului decizional
asupra carierei etc., dar şi pe linia managementului învăţării, a
stresului sau a timpului liber)

Procentul de promovabilitate

Iunie

Director

la examenul de bacalaureat – peste
65%.

2020

Director adj.

5 parteneri

Consilierul

economici

Şcolar

importanţi

Creşterea procentului de
integrare socio-profesionala cu
20%.

Diriginţii
I.S.J. Mehedinţi

- realizarea de vizite tematice la diverşi agenţi economici (parteneri
sau nu ai colegiului)
- organizarea de sesiuni de informare privind abilităţile semnificative
cerute de agenţii economici

C.J.A.P.
Mehedinţi

- organizarea de întâlniri cu diferitele universităţi ofertante - vizionare
de filme educaţionale pe tema carierei
5 specialişti din
diferite

- participarea la târgul locurilor de munca
- participarea la diverse seminarii, expoziţii în diverse domenii de
activitate

domenii de

- participarea la proiectul educaţional „Săptămâna carierei” (cu invitaţi
din diferite domenii)

activitate

- realizarea de activităţi – ore de dirigentie, work-shop-uri, concursuri
etc., care sa permită exersarea redactării de materiale de promovare
personală pe piaţa muncii (cărti de vizita, scrisoare motivaţie,
curricullum vitae)
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PRIORITATEA 2: Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare din mediul rural şi a elevilor cu nevoi speciale în
vederea egalizării şanselor.
Context: Colegiul Naţional Economic „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin deserveşte populaţia şcolară din municipiul Drobeta Turnu
Severin dar şi din alte zone ale judeţului. Începând din anul 2011 se constată o creştere a procentului populaţiei şcolare de clasa a IX-a a Colegiul
Naţional Economic „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin provenită din mediul rural . Părinţii acestor elevi nu dispun de resurse
financiare pentru asigurarea şcolarizării în alta localitate decât cea de domiciliu. În aceste condiţii, se impun măsuri pentru facilitarea accesului
acestor elevi la cazare şi masă în internatul şcolii, acolo unde nu există posibilităţi de navetă precum şi accesul la manualele necesare.
În şcoală exista mai multe categorii de elevi cu nevoi speciale: elevi defavorizaţi din punct de vedere material, elevi cu dificultăţi de
învăţare, elevi cu conduite deviante. Cu toate că numărul acestora este mic, şcoala promovează programe educative pentru elevii cu nevoi
speciale. Colegiul promovează acordarea de burse pentru elevii defavorizaţi şi cei cu rezultate deosebite.
Obiectiv 1 : Facilitarea dobândirii unei specializări de nivel IV de calificare în domeniul economic, comerţ, turism şi alimentaţie pentru elevii
proveniţi din mediul rural şi pentru cei din familii defavorizate din mediul urban.
Obiectiv 2 :Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor indiferent de nevoile lor.
Ţinta 1.1 :La sfârşitul anului şcolar 2019-2020 peste 60 % din numărul absolvenţilor proveniţi din mediul rural vor continua studiile (liceu
tehnologic, şcoala postliceală, universităţi).
Ţinta 1.2 :100% dintre elevii defavorizaţi şi cei cu rezultate deosebite vor primi burse sociale, de studiu şi de merit
Tinta 2.1.: Reducerea abandonului şcolar al elevilor proveniţi din mediul rural şi al celor din familii defavorizate din mediul urban.
Tinta 2.2 :85% dintre elevii cu nevoi speciale se integrează socio-profesional
Măsurat prin:



Procentul de absolvenţi al nivelului de calificare IV proveniţi din mediul rural.
Numărul elevilor cu nevoi speciale care se înscriu şi reuşesc să finalizeze studiile în şcoala noastră.
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Întâlnirea cu managerii unităţilor şcolare din

Realizarea unor statistici privind numărul de

mediul rural pentru informarea elevilor.

absolvenţi de gimnaziu ce urmează cursurile
la

Data până la

Persoana/

Parteneri

care vor fi

Persoane

finalizate

responsabile

Martie 2020

Director

Managerii şcolilor

Director adj.

gimnaziale

Secretarul

Colegiul Naţional Economic „Theodor
Costescu” din Drobeta Turnu Severin
Consilierea şi orientarea elevilor şi a părinţilor
din mediul rural/urban.

Înscrierea elevilor la Colegiul Naţional
Economic „Theodor Costescu” din Drobeta
Turnu Severinşi prevenirea abandonului

Iunie 2020

şcolar

Consilier cu
programe şi

Părinţi, tutori

proiecte educative

Managerii şi
diriginţii din şcolile

Consilierul

gimnaziale

şcolar Diriginţii
Proiectarea şi desfăşurarea unor programe de

Cel puţin 90% dintre elevii implicaţi în

Lunar şi la

sprijin pentru: elevii proveniţi din familii

programele de sprijin vor finaliza cursurile şi
se

sfârşit de

defavorizate, elevii cu nevoi speciale, elevii cu

semestru

Consilier cu
programe şi

Partenerii
economici ai

proiecte educative

şcolii

vor integra profesional la agenţii economici

Consilierul

parteneri sau vor continua studiile pentru un

şcolar

dificultăţi de învăţare
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nivel superior de calificare

Organizarea unei de echipe de formatori şi

Cel puţin 15 cadre didactice vor participa la

Lunar şi la

acordarea de suport tehnic metodologic

activităţile de formare şi vor fi monitorizate

sfârşit de

unităţilor şcolare din mediul rural.

semestru

Consilier cu
programe şi
proiecte educative

I.S.J. Mehedinţi

C.J.A.P. Mehedinţi

Consilierul
şcolar
Formarea şi dezvoltarea competenţelor

Cel puţin 45% dintre elevii de nivel IV vor

antreprenoriale prin elaborarea şi dezvoltarea

parcurge şi vor desfăşura activităţi practice în

curriculumului în dezvoltare locală

proiecte cu partenerii economici şi vor fi

Permanent

Responsabil
comisie metodică
şi Echipa de cadre
didactice din

Camera de Comerţ
şi Industrie
Mehedinţi

aria curriculară

evaluaţi prin eficienţa unui proiect de echipă

Agenţi economici
“Tehnologii”

Elaborarea şi implementarea de programe
educative pentru elevii cu nevoi speciale.

Cel puţin un program pentru fiecare
categorie de elevi cu nevoi speciale.

Permanent

Consilier cu
programe şi
proiecte educative
Consilierul
şcolar
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PRIORITATEA 3: Monitorizarea şi optimizarea sprijinului pentru alegerea traseului de formare profesională şi educaţie pe tot parcursul vieţii.
Context: Din analiza locală şi a mediului intern se observă ca actuala structura educaţionala nu conferă un suport suficient pentru orientarea
profesionala a elevilor şi a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru elevi şi părinţi din partea unui personal competent care să-i consilieze cu
privire la oferta educaţională optimă şi la orientările actuale ale pieţei muncii locale şi regionale.
Obiectiv 1 :Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere a elevilor de gimnaziu privind cariera.
Obiectiv 2 :Includerea adulţilor în procesul de formare continuă şi de reconversie profesională.
Ţinta 1.1 :Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor cu 20% în 2020 faţă de 2019.
Tinta 2.1.: Reducerea abandonului şcolar cu 25% în 2020 faţă de nivelul din 2019.
Tinta 3.1 : minim 85% dintre absolvenţii din 2020 vor avea Certificat de calificare, nivel 3 sau 4.
Măsurat prin:
 Procentul absolvenţilor care îşi găsesc un loc de muncă în domeniul de calificare absolvit
 Procentul elevilor care abandonează şcoala în decursul formării profesionale
 Procentul absolvenţilor de nivel IV de calificare.
 Număr de adulţi formaţi
Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Data până la

Persoana/

care vor fi

Persoane

finalizate
Publicarea unor articole în presa locală şi în
celelalte judeţe din Oltenia; realizarea unui
album cu fotografii din activitatea liceului;
realizarea unui CD; organizarea standului
expoziţional pentru Târgul de Oferte
Educaţionale.

Prezentarea şcolii la Târgul de Oferte
Educaţionale şi în presa locala şi
regionala.

01.06.2020

Parteneri

responsabile
Director

Consiliul Local;

Director adj.

Camera de Comerţ

Consilier cu programe şi

şi Industrie
Mehedinţi;

proiecte educative
I.S.J. Mehedinţi
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Diriginţii

Organizarea unor vizite în şcolile gimnaziale,
pentru prezentarea Colegiul Naţional
Economic „Theodor Costescu” din Drobeta
Turnu Severin; realizarea unor întâlniri cu
părinţii; efectuarea unor reportaje în şcoală şi
prezentarea lor în media locală şi regională;
transformarea revistei şcolare într-un mijloc

Promovarea ColegiuluiNaţional
Economic „Theodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severin în şcolile
gimnaziale

01.06.2020

Consilier cu programe şi

Unitatea şcolară;

proiecte educative

I.S.J. Mehedinţi,

Comisia de popularizare a

Şcoli gimnaziale

Colegiului

de mediatizare a liceului în şcolile generale
Aplicarea unor chestionare şi a unor interviuri
elevilor din şcoala gimnazială, cu privire la
opţiunile şcolare ale acestora; aplicarea unor
chestionare părinţilor elevilor din şcoala
gimnazială.

Identificarea nevoilor de consiliere ale
elevilor de la toate nivelurile de şcolarizare
din liceu

Investigarea audienţei ofertei
educaţionale a Colegiului Naţional
Economic „Theodor Costescu” din
Drobeta Turnu Severinîn rândul elevilor
şi al părinţilor acestora; analiza
opţiunilor şcolare exprimate, în
scopuldeterminării cifrelor de
şcolarizare pentru anii de debut (cls.a
IX-a-liceu )

01.06.2020

Conştientizarea propriilor nevoi de
consiliere, îmbunătăţirea activităţii de
consiliere din şcoală prin sugestiile
identificate

01.12.2019

Consilier cu programe şi

Unitatea şcolară;

proiecte educative

I.S.J. Mehedinţi,

Comisia de popularizare a

Şcoli gimnaziale

Colegiului

Consilier psihopedagogic
Director
Director adj.
Consilier cu programe şi
proiecte educative
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Crearea unei baze de date pentru clasele IXXII de liceu

Decizii de orientare a traseului
profesional în cunoştinţă de cauza şi
proiectarea planului personal de
dezvoltare profesională.

01.02.2020

Director

C.J.A.P. Mehedinţi

Director adj.
Catedra tehnică
Responsabilii de arii
curriculare
Informaticienii

Realizarea şi utilizarea unui portofoliu pentru
consiliere şi orientare care să cuprindă date
despre evoluţia mediului economic local
(date statistice, planuri şi strategii economice
pe termen mediu şi lung) modele de C.V.-uri,
scrisori de intenţie, exemple debună practică.
Organizarea ,, Zilei Porţilor Deschise”, cu
invitarea unor absolvenţi cu cariere de succes

Utilizarea acestor materiale în cadru
activ de orientare şi consiliere.
Identificarea de noi parteneri ai reţelei
de consiliere şi orientare.

Anual,

Consilier cu programe şi

Camera de Comerţ

noiembrie

proiecte educative

şi Industrie,

Consilierul

A.J.O.F.M.
Mehedinţi,
Consiliul Local

şcolar
Culegerea informaţiei privind situaţia

Anual, iunie

absolvenţilor din diferite promoţii
Atragerea elevilor cu aptitudini şi
interes în domeniul de specialitate al
şcolii
Acordarea de sprijin în afara şcolii ( programe
de recuperare, asistenţă individualizată, alte
forme de sprijin individual pentru elevii şcolii
şi pentru copiii instituţionalizaţi).

Creşterea gradului de integrare şi
adaptare aelevilor cu nevoi speciale.
- reducerea abandonului şcolar
- încheierea de protocoale de
colaborare cu O.N.G.-uri, instituţii de
sprijin
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Semestrial

Comisia pentru
monitorizarea
absolvenţilor, Consilier cu
programe şi proiecte
educative

Părinţi, agenţi

Diriginţii

agenţi economici,

Consilier cu programe şi

Mass Media

proiecte educative
Consiliul elevilor

economici, I.S.J
Mehedinţi.,
Mass Media, Şcoli
gimnaziale
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PRIORITATEA 4: Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului dintre şcoala şi comunitatea locala în scopul îmbunătăţirii formarii profesionale a
absolvenţilor
Context: La nivelul municipiului Drobeta Turnu Severinexistă structuri parteneriale privind învăţământul profesional şi tehnic care cuprind unităţi
şcolare de formare profesională, agenţi economici, administraţie locală, Inspectoratul Şcolar Judeţean, universităţi. Principala problemă o
reprezintă rolul minor pe care agentul economic şi-l asumă în existent acestor parteneriate, datorită beneficiilor relativ scăzute care rezultă în
urma încheierii unor contracte de colaborare. Totuşi, reţeaua partenerială a Colegiului Naţional Economic „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu
Severinsi-a extins spectrul de agenţi economici colaboratori la un număr de 20 parteneri care activează în domeniul economic, comerţ, turism şi
alimentaţie.
Se urmăreşte ca activitatea acestei structuri parteneriale să se diversifice pentru a juca un rol important în creşterea calităţii formării
profesionale a elevilor şcolii, asigurarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, urmărirea integrării absolvenţilor la agenţii economici
angajatori, susţinerea proiectelor de dezvoltare a şcolii. Ţinând cont de realizările şi de statutul de Şcoală europeană se impune o diversificare a
acţiunilor realizate în parteneriate şi o creştere a gradului de implicare a agenţilor economici parteneri în activitatea de formare profesionala a
elevilor şcolii.
Obiectiv 1 :Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională prin participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a
elevilor în vedere integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu şi şcoală profesională.
Ţinta 1.1 :Creşterea cu minimum 10 % pana la 01.09.2020 a numărului de contracte de colaborare cu agenţii economici locali din domeniile
economic, comerţ, turism şi alimentaţie ( în care elevii vor realiza practica comasata)
Tinta 1.2: Încheierea unui număr de minimum 5 contracte noi de colaborare cu O.N.G.-uri, fundaţii şi alte instituţii
Măsurat prin:




Procentul de absolvenţi care îşi găseşte un loc de muncă în domeniul de calificare absolvit;
Rata de succes a acestora, calculată pe fiecare calificare în parte (numărul de persoane ce activează după un an de angajare/numărul
total al persoanelor angajate)
Numărul proiectelor de inovare, dezvoltare şi schimbare finanţate nerambursabil de parteneri
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Diversificarea activităţilor de parteneriat pentru
desfăşurarea activităţii de practica atât la şcoala
profesională cât şi la liceu, nivel IV de calificare

Rezultate aşteptate

Data până la

Persoana/

care vor fi

Persoane

finalizate

responsabile

01.11.2019

Director

Parteneri economici

activităţile de practica cu cel puţin

Director adj.

actuali şi viitori.

20 parteneri economici.

Comisia de

Încheierea contractelor privind

Parteneri

monit. a practicii
Identificarea unor parteneri economici puternici
dotaţi cu tehnologii de vârf pentru formarea
profesionala în nivelul IV de calificare

Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor
sesiuni continue de formare (specialişti, agenţi
economici, profesori ai şcolii)în vederea dobândirii
de către elevi a abilităţilor-cheie şiabilităţilor
generale de integrare sociala.

Antrenarea agenţilor economici în realizarea şi
actualizarea C.D.L.

100% dintre elevii de nivel IV de

Conform

Director

calificare vor avea acces la

graficului de

Director adj.

instruire practica prin intermediul

instruire

tehnologiilor de vârf

practica

Cel puţin 6 reprezentanţi ai

Anul şcolar

Director

partenerilor economici şi 30 cadre

2019-2020

Director adj.

Societăţi comerciale
din sectorul comerţ,
turism, alimentaţie

ISJ Mehedinţi,
Consiliul

didactice sa participe la sesiuni de

Comisia de

şcolar, AJOFM
Mehedinţi, agenţi

formare.

monit. a practicii

economici

Comisia pentru

ISJ Mehedinţi
consiliul şcolar

Cel puţin 10 parteneri economici

Februarie2020

vor participa activ la realizarea şi

curriculum

actualizarea C.D.L. pentru anul

Responsabilul ariei

AJOFM Mehedinţi
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şcolar 2018-2019.

Construirea unor echipe mixte şcoala-agent
economic, şcoalăuniversităţi pentru înregistrarea şi
urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii timp de un an
după angajare sau dupăadmitere în învăţământul
superior.

tehnologii

Cel puţin 95% rata de succes

octombrie

Director

Parteneri economici

pentru fiecare calificare la un an

Anual

Director adj.

angajatori, Consiliul

Echipe de lucru

şcolar, Consiliul
elevilor,Asociaţia
Comitetului de

de la angajare şi pentru cei care
continua studiile.

părinţi, Universităţi
Antrenarea reprezentanţilor agenţilor economici în
evaluarea competenţelor practice ale elevilor la
sfârşitul perioadei pe practică, la examenul de
certificare a competenţelor profesionale

Angajarea a cel puţin trei elevi în

Iunie-Iulie

Director

cadrul fiecărei societăţi

2020

Director adj.

comerciale în care s-a desfăşurat

Cadrele didactice

activitatea de practica

catedra tehnice

13
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PRIORITATEA 5: Îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
Context :Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolii a fost realizată cu fonduri extrabugetare şi va fi susţinută, de asemenea, atât din surse
proprii cât şi de comunitatea locală (Primăria).
Obiectiv 1 : Achiziţionarea mijloacelor e învăţământ moderne şi a echipamentelor didactice.
Obiectiv 2 : Utilizarea bazei tehnico - materiale pentru realizarea de venituri proprii.
Ţinta 1.1 : Îmbunătăţirea dotării laboratoarelor, atelierelor şi cabinetelor de specializate pe domenii de pregătire (comerţ, alimentaţie, turism)
Tinta 1.2 : Instruirea profesorilor economişti şi maiştrilor care să exploateze eficient echipamentele achiziţionate.
Măsurat prin:
 Numărul de contracte încheiate cu potenţiali parteneri în vederea îmbunătăţirii dotărilor.
 Numărul de contracte pentru prestare de servicii încheiate între şcoală şi furnizori.
Data până la
care vor fi
finalizate
Anual

Persoana/
Persoane
responsabile
Director
Director adj.
Şefii de catedre

Parteneri

Martie 2020

Catedra tehnică

CCD Mehedinţi

Derularea unor activităţi de practică susţinute
de echipe formate din maiştrii şi elevi după
modelul,, Firma de exerciţiu”

Toate cadrele didactice de specialitate vor
face dovada însuşirii cunoştinţelor şi
deprinderilor necesare
Elevii de clasa a XI-a şi a XII-a vor realiza ore
de laborator şi practică după modelul firmei
de exerciţiu

Anual, iunie

Cadre didactice
de specialitate

Parteneri

Îmbunătăţirea parteneriatului dintre şcoală şi
comunitatea locală prin sprijinirea efectivă a
proiectelor şcolii cu finanţare nerambursabilă.

Desfăşurarea practicii comasate a elevilor în
cabinetul din incinta şcolii cu personal
calificat

Iunie

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Căutarea de sponsori în vederea dotării
laboratoarelor cu mijloace didactice cât şi
pentru procurarea demateriale şi consumabile

Identificarea unui număr de 5 sponsori
pentru sprijinirea şcolii în îmbunătăţirea
bazei didactice.

Organizarea unor cursuri de pregătire în
exploatarea echipamentelor achiziţionate.
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I.S.J. Mehedinţi
Consiliul local,
Comitetul de
părinţi

economici

2020

Director
Director adj.
Cadre didactice
de specialitate

Consiliul local,
Comitetul de
părinţi
Parteneri economici
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PRIORITATEA 6: Dezvoltarea abilităţilor generale şi a competenţelor profesionale prin creşterea calităţii învăţământului
Context: Unităţile de învăţământ trebuie să şcolarizeze elevi în calificările solicitate de comunitatea locală, asigurând în acest fel forţa de muncă
pregătită corespunzător. Se constată o slabă motivaţie a elevilor de a participa la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi un interes scăzut
din partea profesorilor.
Asigurarea calităţii în formarea profesională printr-o serie de măsuri adoptate în funcţie de capacităţile intelectuale ale elevilor şi
asigurarea competenţelor minime specifice calificării. Şcoala va urmări să devina un mediu de învăţare deschis, în care pregătirea elevilor va fi
cât mai eficientă.
Obiectiv 1 :Schimbarea mentalităţii şi dezvoltarea culturii calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
Obiectiv 2 :Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii didactice moderne care să permită creşterea calităţii proceselor de
învăţare.
Ţinta 1.1: Numărul cardelor didactice care participa la cursuri de perfecţionare (obţinerea gradelor didactice, masterat, doctorat, cursuri de
informatică, schimburi de experienţă cu şcoli similare din ţară şi străinătate) va creste în 2020 cu 20 % faţă de 2019.
Ţinta 1.2: Mărirea eficientei procesului de învăţare prin modernizare metodelor de învăţare. Învăţarea centrată pe elev, utilizarea sistemelor de
învăţare informatizata (AEL), studiu de caz, joc de rol, metode alternative de evaluare (portofolii, proiect).
Tinta 1.3: Creşterea numărului de profesori cu elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare.
Tinta 2.1: Creşterea cu 20% a absolvenţilor din anul 2020 care îşi continuă studiile în învăţământul universitar economic.
Tinta 2.3: Obţinerea de premii la Olimpiadele şi Concursurile şcolare, fazele judeţene şi naţionale
Tinta 3.1: Îmbunătățirea serviciilor educaționale oferite de Colegiul Națiomal Economic ”Theodor Costescu”din Drobeta Turnu Severin, în
vederea dezvoltării armonioase a personalității elevilor, valorificării potențialului specific fiecăruia dintre elevi, lărgirii orizontului lor de
cunoaștere și dezvoltării de competențe cheie europene specific, care să genereze pentru elevii colegiului, conștientizarea propriului traseu
professional, împlinire personal și succes în carieră.
Măsurat prin:
 Creşterea numărului de profesori care au gradul I, masterat, doctorat şi cursuri de perfecţionare în TIC şi specializarea proprie
 Mărirea numărului de profesori implicaţi în Comisiile Naţionale de Programe Şcolare, evaluare manuale, concursuri şi olimpiade
 Creşterea graduală a numărului de premii obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare
 Rata de promovabilitate ascendentă a elevilor
15
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Data până la
care vor fi
finalizate
Mai 2020

Persoana/
Persoane
responsabile
Şefii de catedre

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Parteneri

Parcurgerea unui program iniţiat de şcoală în
vederea educării spiritului de competiţie intre
profesori şi a creşterii motivaţieiacestora de a
participa în număr mare cu elevi la concursurile şi
olimpiadele şcolare

75% din profesori vor participa cu
elevi la concursuri şi olimpiade şcolare

Proiectarea didactică optimă şi realizarea eficientă
a testelor de evaluare a competenţelor dobândite
de elevi

Elaborarea de către toate cadrele
didactice a documentelor şcolare
conform noilor principii şi metode

Permanent

Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea de măsuri
corective privind implementarea SNAC în şcoala.
Realizarea raportului de autoevaluare interna.
Elaborarea planului de îmbunătăţire a
performantelor elevilor prin pregătire suplimentara
Utilizarea programelor AEL în instruirea efectiva a
elevilor

Creşterea cu 10% în 2017 a numărului
absolvenţilor care intra la facultăţi
economice

anual

Insusirea de catre elevi a
continuturilor de invatare utilizand
programele AEL

anual

Toate cadrele
didactice

Specialişti în AEL

Aplicarea de chestionare elevilor cu nevoi speciale
referitoare la: stilurile de invatare, interesul pentru
disciplina predata, dificultatea, volumul şi utilitatea
temelor pentru acasa, modalitati de evaluare
formativa şi sumativa utilizate

Imbunatatirea feedback-ului
profesori-elevi în scopul abordarii
celor mai adecvate şi moderne
metode de predare-invatare.

anual

Toate cadrele
didactice

CJAP Mehedinţi

Initierea şi derularea unor programe de consultatii,
meditatii şi pregatire suplimentara diferentiata în
scopul formarii de grupe de lucru la nivelul clasei
sau/si al anului de studiu, cu stimularea implicarii
elevilor formatori care invata invatandu-i pe ceilalti
colegi, sub supravegherea profesorului.

Creşterea cu 10% a numarului de elevi
premianti la concursurile şi
olimpiadele judetene şi nationale

Permanent

Toate cadrele
didactice

Sefii de catedre

ISJ Mehedinţi
Colegiile de acelaşi
profil din tara

Director
Director adj.
Şefii de catedre

ISJ Mehedinţi

Director

ISJ Mehedinţi

CJAP Mehedinţi

Director adj.
Şefii de catedre
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Desfățurarea de activități pedagogice și de sprijin
pentru recuperarea rămânerilor în urmă a elevilor
la matematică, limba română, geografie, logică și
argumentare și economie, menite să crească
șansele acestora de a promova de la un an la altul,
de a absolvi liceul și de a promova examenul de
bacalaureat.
Elevii aflați în situații de risc, vor participa la
activități săptămânale.
Derularea unor activități pedagogice și de sprijin,
cu caracter transdisciplinar, pentru dezvoltarea
competențelor digitale, antreprenoriale și de
comunicare într-o limbă străină,la alegere
Îmbunătățirea condițiilor de învățare din sălile de
clasă ți laboratoare, precum și amenajarea
coridoarelor- vor fi renovate și zugrăvite câteva săli
de clasă și coridoare, cu participarea elevilor. Elevii
vor fi implicați în realizarea design-ului și
personalizării acestor spații pentru a se simți mai
familiari și pentru a se identifica cu mediul școlar.
Sălile vor fi dotate cu table magnetice- pentru
clasele care vor avea elevi din grupul țintă și va fi
schimbat mobilierul. Și in acest aspect vor fi
consultați elevii.
Organizarea de vizite de studiu la firme de prestigiu
și universități, excursii, expediții, campusuri de
vară.

Creşterea cu 5 % a numarului de elevi
care vor promova examenul de
bacalaureat

Permanent

Creşterea cu 5 % a numarului de elevi
care vor promova examenul de
bacalaureat

Permanent

Creşterea cu 5 % a numarului de elevi
care vor promova examenul de
bacalaureat

Scăderea ratei de abandon școlar
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Toate cadrele
didactice

Sefii de catedre

Toate cadrele
didactice

Sefii de catedre

Permanent

Director
Director adj.
Manager proiect

Membrii echipei de
proiect,firme
specializate

Anual

Director
Director adj.
Manager proiect

Firme, universități,
cadre didactice

tehnice şi umane

tehnice şi umane
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PRIORITATEA 7: Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesionala în contextul concurenţial pentru a fi competitivi în spaţiul
european.
Context: Consolidarea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea
învăţării limbilor europene, realizarea schimburilor şcolare pentru educaţie şi formare profesionala.
Obiectiv 1 :Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul tarilor din Uniunea Europeană
Ţinta 1.1 :cel puţin 1 proiect european derulat anual
Ţinta 1.2 :100% dintre elevii beneficiari ai programelor intensive de învăţare a terminologiei specifice calificărilor intr-o limba de circulaţie
europeana vor dobândicompetente lingvistice si certificarea acestora
Măsurat prin:



Număr de proiecte europene derulate in şcoala
Număr de elevi beneficiari ai proiectelor europene derulate in şcoala

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/
Persoane
responsabie

Parteneri

Promovarea prin curriculum în dezvoltare locala, a
tematicilor privind legislaţia muncii din spaţiul UE.

Dobândirea de către elevi a
competentelor privind legislaţia
muncii din spaţiul UE
Derularea in cadrul colegiului cel puţin
a unui proiect european

Permanent cu
evaluare anuala

Profesorii care
predau CDL

Agenţi economici

1 sept 2020

Unitati şcolare si
agenti economici
din spatiul UE

Dobandirea de catre toti elevii

La sfarsitul

Profesorii iniţiatori
de proiecte si
mentori ai derularii
proiectelor
Profesori de limbi

beneficiari ai programelor intensive de

fiecarui an

straine implicati in

invatamant

invatare a terminologiei specifice

scolar, pana in

programele de

superior, ISJ

Participarea la proiecte de schimburi de elevi cu
partenerii din Uniunea Europeana, inclusiv prin
asigurarea practicii în întreprinderi sau organizaţii
din spaţiul european – (prin proiecte Erasmus +).
Pâna în 2020 absolvenţii de nivel IV din IPT sa
dovedească competente de comunicare în cel
puţin o limba de circulaţie europeana, prin
programe intensive de învăţare a terminologiei
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specifice calificărilor profesionale

calificarilor intr-o limba de circulatie

2020

invatare intensiva

Mehedinţi

europeana a competentelor de
comunicare vizate

NOTĂ:
În ceea ce priveşte finanţarea în vederea realizării obiectivelor conforme fiecărei priorităţi, aceasta se va asigura prin
autofinanţare şi sponzorizări și PROIECTUL ”ROSE”, bugetele preconizate fiind următoarele:
PRIORITATEA 1- 1 000 lei
PRIORITATEA 2- 1 000 lei
PRIORITATEA 3- 1 000 lei
PRIORITATEA 4- 1 000 lei
PRIORITATEA 5- 500 lei
PRIORITATEA 6- PROIECTUL ”ROSE”
PRIORITATEA 7- 500 lei

DIRECTOR

DIRECTOR ADJ.

Prof. Claudia NĂNUȚI

prof. Ion TUFIȘ
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