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I. A. MISIUNEA COLEGIULUI TEHNIC 
„ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE 

 Să ofere educaţie şi instruire la un înalt standard de 

calitate în contextul naţional şi european, pentru 

dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a 

elevilor, în  vederea asigurării resurselor umane în 

domeniul profilelor de pregătire.





II.C.    DIRECŢIILE PRIORITARE PENTRU COLEGIUL 

TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”



PRIORTATEA 1.  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE  

MANAGEMENT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT     

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 1: Creşterea calităţii 
procesului instructiv-educativ

Ţinta: Creșterea calității procesului instructiv-educativ 
prin acțiunea concentrată a actorilor educaționali 
(cadre didactice, elevi, parteneri sociali) prin demersuri 
didactice centrate pe elev care să conducă la:

- îmbunătățirea rezultatelor școlare 

- reducerea absenteismului

- reducerea abandonului școlar

- implementarea de activități remediale, de consiliere și 
de dezvoltare personală.



PRIORITATEA NR. 2:   CREŞTEREA ADAPTBILITĂŢII 

OFERTEI  EDUCAŢIONALE  LA CERINŢELE PIEŢEI  

MUNCII

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 2: Creşterea ponderii 
calificărilor în sectoarele  prioritare  transformând  
reţeaua  şcolară  într-o structură flexibilă, deschisă 
în permanenţă spre cerinţele angajatorilor (piaţa 
forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele 
de dezvoltare socio-economică a comunităţii

Ţinte: - Realizarea planului de şcolarizare. Grad 
optim de ocupare a claselor de  liceu şi 
învăţământ profesional

- 85% din elevi finalizează ciclul superior al liceului



PRIORITATEA NR. 3. DEZVOLTAREA 

PARTENERIATULUI  SOCIAL

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 3: Formarea abilităţilor
necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în
parteneraiat cu comunitatea locală în vederea sprijinirii
învăţământului profesional şi tehnic. Dezvoltarea
relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional. 

Ţinta: - Stabilirea unei noi strategii privind colaborarea 
cu partenerii sociali (părinţi, agenţi economici, 
comunitate) şi cu alte CDI-uri prin derularea unor acţiuni 
comune

- Creşterea prestigiului  colegiului prin relaţii de 
colaborare (parteneriat) pe plan naţional şi 
internaţional.



PRIORITATEA NR. 4.   ÎMBUNĂTĂŢIREA 

SERVICIILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
PROFESIONALĂ PENTRU ELEVI ŞI ADULŢI

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 4: Dezvoltarea
competenţelor profesorilor diriginţi în utilizarea unor
instrumente specifice, cunoaşterea şi vehicularea
informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor şi
valorificarea fiecărei discipline şcolare în această
direcţie

Ţintă:  - Îmbunătăţirea abilităţilor în acordarea de 
consultanţă şi asistenţă pentru orientare şcolară şi
profesională prin CDI;

- Asigurarea suportului informaţional adecvat pentru 
profesori consilieri şi diriginţi.



PRIORITATEA NR. 5.  CREŞTEREA CALITĂŢII 
PROCESULUI  EDUCAŢIONAL

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 5: Înţelegerea  temeinică  a   
conceptului  de învăţare  centrată  pe  elev şi  de a  elabora  
strategii  de implementare  a  acestui  concept. Cunoaşterea  
planurilor  de învăţământ, a  standardelor  de pregătire, a 
curriculelor.  Împărtăşirea  exemplelor  de   bună  practică  între  
profesori şi a  metodelor  şi tehnicilor  de îmbunătăţire  a calităţii  
actului  de predare

Ţinta: - Determinarea bunelor practici la nivelul şcolii privind 
învăţătura centrată pe elev. Formarea campionilor învăţării

- Cel puţin 80 % dintre absolvenţii şcolii vor obţine un loc de 
muncă în primul an de absolvire şi le vor putea menţine minimum 
un an de la angajare sau se vor integra într-o treaptă superioară
de  şcolarizare.

- Iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare prin 
activităţi desfăşurate la CDI

- 90% din cadrele didactice din IPT utilizează metode moderne de 
predare



PRIORITATEA NR. 6.  CREŞTEREA ACCESULUI LA 

EDUCAŢIE PENTRU GRUPURILE  VULNERABILE ŞI 

COMBATEREA EXCLUZIUNII SOCIALE

OBIECTIVUL STRATEGIC NR. 6: Dezvoltarea 
competentelor profesorilor si a personalului auxiliar 
in cunoasterea si vehicularea informatiilor 
referitoare la elevii cu cerinte educationale 
speciale. Promovarea îmbunătăţirii 
managementului comportamentului pozitiv în 
rândul elevilor.

Ţintă: Informarea întregului personal didactic şi
auxiliar despre incluziune şi desfăşurarea de 
activităţi tematice în CDI



PRIORITATEA NR. 7. PREVENIREA ŞI REDUCEREA 

ABANDONULUI  ŞCOLAR

OBIECTIVUL STRATEGIC  NR. 7: Elaborarea unei 

strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu 

menirea de a asigura celor care intră în şcoală o 

calificare la nivelul 2, cel puţin.

Ţintă: Reducerea numărului de elevi care nu obţin 

cel puţin nivelul 2 de calificare


