
PLANUL MANAGERIAL

AL COLEGIULUI TEHNIC ANGHEL SALIGNY
BAIA MARE 

AN ŞCOLAR 2019-2020



OBIECTIVE GENERALE 
(CORELATE CU DIRECŢIILE ŞI OBIECTIVELE 

STRATEGICE ALE ISJ ÎN DOMENIUL DE REFERINŢĂ



OG.1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE 
MANAGEMENT, INCLUSIV LA NIVELUL CLASELOR 

Obiectiv: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin management eficient

Ţinta: Cadrele didactice şi elevii; realizarea unei reforme educaţionale eficiente

Context: Aplicarea prevederilor Legii calităţii şi a Legii privind descentralizarea învăţământului

preuniversitar



OG.2  CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII OFERTEI 
EDUCAŢIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

Obiectiv: 

Creşterea ponderii calificărilor în sectoarele prioritare transformând reţaua 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

Ţinta: 
Realizarea planului de şcolarizare. Grad optim de ocupare a claselor de liceu,

Învăţământ profesional şi Învăţământ postliceal

Context: 

Tendinţele demografice vor afecta fluxul de intrări în sistemul IPT implicând

redimensionarea planului de şcolarizare, schimbări semnificative în structura

economică a zonei



OG.3  DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL

Obiectiv: 

Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu

comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic.

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional.

Ţinta: 

Stabilirea unei noi strategii a Colegiului privind colaborarea cu partenerii;

Recunoaşterea Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” ca şi participant (partener)

important în dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal calificat în domeniul lucrărilor

publice; Creşterea prestigiului Colegiului şi prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe

plan naţional şi internaţional

Context: 

Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ din partea unor parteneri; Implicarea

redusă a angajatorilor în asigurarea bazei materiale pentru instruire practică;

Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practică; Slaba

conştientizare a rolului părinţilor ca parteneri.



OG.4  ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ŞI
ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ELEVI ŞI ADULŢI

Obiectiv: 

Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri (diriginţi) în utilizarea unor

instrumente specifice, cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor certe despre lumea

ocupaţiilor şi valorificarea fiecărei discipline şcolare în această direcţie

Ţinta: 
Îmbunătăţirea abilităţilor în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru orientare;

Asigurarea suportului informaţional adecvat pentru profesorii consilieri.

Context: 
Procesul de consiliere se asigură respectând traseul: profesori consilieri → diriginţi →

elevi.



OG.5  CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI  
EDUCAŢIONAL

Obiectiv: 
Înţelegerea temeinică a conceptului de învăţare centrată pe elev şi elaborarea

strategiei de implementare a acestui concept.

Ţinta: 
Diseminarea bunelor practici la nivelul şcolii, în ceea ce priveşte învăţarea

centrată pe elev. Formarea ,,campionilor învăţării”.

Context: 

În prezent există o serie de mecanisme prin care bunele practici se pot

propaga. Un număr relativ mic de profesori utilizează cu preponderenţa învăţarea

centrată pe elev şi îşi aleg strategiile de predare în concordanţă cu stilurile de

învăţare ale elevilor. Elevii nu-şi cunosc propriul stil de învăţare, lucru reflectat şi

în rezultatele şcolare.



OG.6  CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PENTRU 
GRUPURILE VULNERABILE ŞI COMBATEREA 

EXCLUZIUNII SOCIALE.

Obiectiv: 

Dezvoltarea competențelor profesorilor și a personalului auxiliar în cunoașterea și

vehicularea informațiilor referitoare la elevii cu cerințe educaționale speciale.

Promovarea îmbunătăţirii managementului comportamentului pozitiv în rândul elevilor.

Ţinta: Informarea întregului personal didactic şi auxiliar despre incluziune.

Context: Procesul de consiliere se asigură respectând traseul: profesori consilieri → diriginţi →

elevi, consilieri→ parinti, consilieri→ personal auxiliar.



OG.7  PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABANDONULUI 
ŞCOLAR

Obiectiv: Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu menirea de a asigura

celor care intră în şcoală o calificare la nivel 3 (cel puţin).

Ţinta: Reducerea sub 3 % a numărului de elevi care nu obţin cel puţin nivelul 3 de calificare.

Context: Rata de abandon şcolar se prezintă încă la cote nedorite (3.2% elevi plecaţi din

şcoală din diferite motive)



MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!


