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PREMISE
Planul managerial al activităţilor şcolare şi extraşcolare se fundamentează pe dorinţele societăţii româneşti actuale de a considera
învăţământul drept prioritate naţională, sub toate aspectele acestuia.
Planul managerial al Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași pentru anul școlar 2018-2019, este conceput și elaborat pornind de la:
-

Legea Educației Naționale Nr.1/2011, actualizată la data de 3.04.2018.

-

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

-

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP.
-

Statutul Elevului, aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016.

-

Planul de acțiune al școlii pentru perioada 2013 – 2020.

-

Raportul general privind starea și calitatea învățământului din Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași, pentru anul școlar 2017-2018.

-

Planul Managerial 2018-2019 al Inspectoratului Școlar Județean Iași.
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VIZIUNE
Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca scop dezvoltarea liberă, integrală, responsabilă şi armonioasă a
individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni astfel apţi pentru integrarea socio-culturală şi profesională
deplină, într-o lume dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide.
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” a adaptat oferta educaţională la cerinţele pieţii muncii, oferind servicii educaţionale de calitate, şanse
egale de dezvoltare profesională şi de eliminare a discriminării (a II-a şansă). Prin calificările existente dorim să oferim elevilor o gamă de abilităţi,
cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare practică, atât în cadrul
formal al şcolii cât şi la agentul economic. Bazându-ne pe o strategie elaborată, pe un management performant şi o ofertă educaţională generoasă,
urmărim formarea unor tineri capabili să se integreze într-o societate aflată în continuă schimbare. Şcoala noastră facilitează formarea unei personalităţi
armonioase, creative, ataşată valorilor eterne naţionale şi universale, a unui cetăţean european democratic, performant, capabil să se integreze şi să
sprijine pozitiv societatea. Absolvenţii şcolii noastre, buni profesionişti în domeniul tehnic şi al serviciilor, îşi dezvoltă priceperi ce le permit să se
integreze repede pe piaţa muncii prin formarea de competenţe profesionale şi sociale necesare, devenind buni gospodari ai resurselor personale,
financiare, materiale şi spirituale, cu respect pentru cultură, adevăr, frumos şi având capacitatea de a discerne între bine şi rău. Pentru toţi elevii, avem în
vedere formarea competenţelor: de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă.
Şcoala noastră oferă elevilor săi posibilitaea de a dobândi certificări de tip ECDL, fiind Centru de testare acreditat, respectiv aprofundarea competenţelor
IT, în cadrul Academiei Locale CISCO, iar absolvenţilor, după susţinerea examenului de certificare a competenţelor profesionale, posibilitatea de
recunoaştere a diplomei în Comunitatea Europeană, prin certificare IES, distincţie obţinută de către unitate, cu nivel de certificare B. Se are în vedere
nevoia de dezvoltare a elevilor prin: formare şi autoformare continuă, deschidere la nevoile şi cerinţele comunităţii din care fac parte, formarea şi
dezvoltarea individuală a fiecărui elev ca personalitate de sine stătătoare, dezvoltarea capacităţii creatoare a fiecărui elev în parte, crearea unui climat de
încredere reciprocă, ceea ce asigură o mai bună tranziţie de la şcoală la viaţa activă. Această viziune are ca bază de pornire alinierea la învăţământul
european, manifestându-se prin: racordarea cu învăţământul european; dezvoltarea parteneriatelor externe şi interne pentru îmbunătăţirea formării
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profesionale; aplicarea principiilor descentralizării în educaţie; eliminarea discriminării; asigurarea condiţiilor pentru continuarea studiilor prin
învăţământ seral; formarea continuă a cadrelor didactice conform standardelor de calitate în învăţământ; dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale
existente, amenajarea unor spaţii de instruire practică pentru noile specializări.

MISIUNE
Singurul scop al educaţiei este de a transforma oglinzile în ferestre - Sydney Harris
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” este o instituţie de învăţământ ce dă sens dimensiunii europene, oferind o pregătire temeinică în domeniul
serviciilor (tehnician în gastronomie, coafor stilist) şi în domeniul tehnic (tehnician designer vestimentar, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician
proiectant CAD şi tehnician poligraf).
Colegiul nostru urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de
cultură generală şi pe formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învăţămânntul
superior sau realizarea propriei afaceri. Prin dotarea tehnică modernă, răspundem cerinţelor de satisfacere a nevoilor personale ale tinerilor şi adulţilor
din zona ocupaţională Iași, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea critică,
capacitatea de asumare a responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de comunicare şi adaptare la condiţiile sociale actuale.
Prin structurile parteneriale realizate, vom căuta să antrenăm agenţii economici în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional
şi tehnic, astfel încât abilităţile şi competenţele dobândite de elevi la absolvire să răspundă cerinţelor angajatorului. Interacţiunea şcolii cu mediul social,
cultural şi economic urmăreşte transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
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DIAGNOZA INSITUȚIONALĂ – ANALIZA S.W.O.T.

PUNCTE TARI
Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
Diversitatea programului de activităţi educative.
Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă
diversă.
Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-guvernamentale şi guvernamentale în vederea responsabilizării
acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional.
Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu
programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ,
consilierul diriginte şi consiliul clasei – la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor - la nivelul unităţii şcolare.
Asociația de părinți cu statut juridic SC. APCRIS SRL
Instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare în care sunt implicaţi elevii noştrii.
Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar.
Existenţa unei oferte educaţionale proprii.
Rezultate bune ale elevilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale.
Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale elevilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local, judeţean, regional.
Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin mass-media locală şi judeţeană, dar şi prin spectacole,
concursuri, competiţii.
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PUNCTE SLABE
Activitatea supraîncărcată a profesorilor diriginţi, cauzată de problemele administrative, situaţia familială a elevilor.
Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.
Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizate în afara orelor de curs.
Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi.
Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.
Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii elevului.
În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului.
Reducerea dimensiunii sociale în cadrul proiectării orelor de curs.
Lipsa de responsabilizare a Consiliului elevilor şi implicarea pro-activă în problemele specifice şcolii.
OPORTUNITĂŢI
Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică.
Existenţa cadrului legislativ care reglementează şi certifică activitatea dirigintelui, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară.
Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii.
Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională.
Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei.
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri.
Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală.
Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare.
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Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor.
Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii.
AMENINŢĂRI
Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative.
Oferta negativă a străzii şi internetului.
Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.

PRINCIPII ŞI VALORI
Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată după principiile: principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată
de guvernul României:
-

principiul accesului egal la educaţie – conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului, fiecare copil are dreptul la

educaţie – OM 272/2000;
-

principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa anterioară;

-

principiul complementarităţii formal –non-formal;

-

principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;

-

principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale prin coordonare;

-

principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;
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-

principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de instituţiile guvernamentale în vederea realizării

obiectivelor;
-

principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Scopul:

Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor, în vederea valorificării

potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.

OBIECTIVE STRATEGICE
1. Asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală.
2. Promovarea educației diferențiate prin adaptarea demersului instructiv-educativ la nevoile imediate și de perspectivă ale elevului.
3. Îmbunătățirea managementului resurselor umane pe direcția selecției, formării continue și promovării cadrelor didactice competente și
creșterea responsabilizării fiecărui profesor prin implicarea în acte decizionale.
4. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi
proiectelor educative de cooperare internaţională.
5. Creșterea numărului de proiecte, programe și parteneriate cu părinții, cu comunitatea și cu instituțiile de învățământ superior și de cultură.
6. Reducerea fenomenelor antisociale de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism.
7. Susţinerea performanţelor elevilor prin activităţi şcolare, extraşcolare şi extracuriculare şi dezvoltarea spiritului de competiţie.
8. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate.
9. Promovarea eficientă şi realistă a imaginii liceului pe plan local, naţional şi european.
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE
1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative.
3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
5. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact.
GRUPUL ŢINTĂ
Primar: elevii claselor, cadrele didactice din unitatea şcolară
Secundar: familia, societatea civilă, comunitatea şi societatea în ansamblul ei.

REZULTATE AŞTEPTATE
1. Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi
extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.
2. Creşterea ratei promovabilităţii şcolare.
3. Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar.
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4. Multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea comunității (şcolare).
5. Creşterea calităţii resursei umane certificate profesional prin instituţia şcolară.
6. Asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale
le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra pe piața muncii.
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