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1.PARTEA I CONTEXTUL
1.1.FORMULAREA VIZIUNII / MISIUNII
ARGUMENT
Activitatea educativă are azi noi obiective şi priorităţi ca umare a integrării României în
Uniunea Europeană. Sistemul educaţional are rolul de a pregăti tinerii absolvenţi pentru adaptarea la
structurile socio-economice fundamentate pe informaţie şi cunoastere. Liceul Tehnolohgic Special
pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca îşi propune să asigure educaţie/ învăţământ de calitate pentru
toţi şi pentru fiecare (acces şi oportunităţi egale).
În condiţiile unei lumi caracterizate de schimbare rapidă şi de o crescută complexitate a
relaţiilor economice şi socio-culturale, Uniunea Europeană parcurge o etapă de redefinire a
identităţii şi a coeziunii sale interne, ţelul fiind acela de a deveni ,,cea mai competitivă economie
bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai
multe şi mai bune şi caracterizată de coeziune socială”.
În Strategia regională de dezvoltare a resurselor umane conceptul strategic de referinţă îl
reprezintă Viziunea Consorţiului Regional privind dezvoltarea Regiunii pe termen lung (2027).
Toate aceste documente se concentrează, de fapt, pe sporirea şanselor de mobilitatea
profesională a celor ce învaţă, precum şi pe compatibilizarea competenţelor europene şi a celor
profesionale şi personale dobândite în şcoală de elevii români.
În cadrul învăţământului special din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, orientarea şcolară
şi profesională s-a făcut luând în considerare diferitele tipuri şi grade de dizabilitate. Competenţele
formate vizează o cât mai bună inserţie socio-profesională a absolvenţilor şi oferirea posibilităţii de
dezvoltare ulterioară.
În acest context, elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii (PAS) se justifică prin necesitatea
armonizării planificării şi dezvoltării şcolii cu planificarea la nivel local şi regional.
Planul de Acţiune al LICEULUI TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE
AUZ, CLUJ-NAPOCA este un document ce valorifică analiza contextului socio-economic şi
analiza nevoilor reale de formare profesională ale elevilor cu deficienţă de auz, precum şi
priorităţile educaţionale ori profesionale la nivel naţional, regional şi local.
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VIZIUNEA ŞCOLII
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, şcoală cu tradiţie în
Transilvania şi în România, vizează formarea personalităţii copilului deficient de auz, pe toate
coordonatele, în vederea unei cât mai rapide integrări sociale. Pornind de la dezideratul că fiecare
copil este unic şi reprezintă valoarea cea mai importantă a şcolii, se urmăreşte optimizarea rolului
şcolii printr-un curriculum adecvat şi adaptat necesităţilor şi potenţialităţilor individuale, egalizarea
şanselor elevilor deficienţi de auz în comunitatea locală.

MISIUNEA ŞCOLII
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca oferă şanse egale de
dezvoltare şi instruire prin adaptarea curriculum-ului şcolar la cerinţele educative speciale ale
copiilor cu deficienţă de auz posibilitatea însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare unei
viitoare profesiuni prin depăşirea deficienţei, cu ţintă spre o bună integrare socială creşterea
capacităţii instituţionale pentru atragerea de finanţări, care să răspundă nevoilor de dezvoltare, cu
accent pe elaborarea şi gestionarea proiectelor cu finanţare europeană.
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1.2 PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, instituţie cu tradiţie în
educarea copiilor cu dizabilități de auz, este situat în centrul Transilvaniei, deserveşte o zonă extinsă
a ţării, având înscrişi elevi din 22 judeţe.
Istoria şcolii nu poate fi separată de contextul social-istoric, economic şi cultural al Clujului,
iar prezentul nu poate fi înţeles şi apreciat fără a-l pune în legătură cu trecutul, un trecut în care
cultura, şi implicit educaţia, au fost valorile cele mai importante. De aceea, se impune ca înainte de
a detalia oferta educaţională, să prezentăm contextul geografic în care funcţionează liceul.
Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei situat în zona de legătură
dintre Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei, întins pe văile râurilor Someşul
Mic şi Nadăş.
Centru universitar şi economic, Cluj-Napoca cu o reţea densă de unităţi de învăţământ de
toate gradele, începând cu creşe şi grădiniţe şi terminând cu universităţi, asigură infrastructura
instruirii şi educării tinerei generaţii şi oferăo gamă largă de oportunităţi de formare a tinerilor
absolventi de liceu.
Iată câteva motive pentru care părinţii ar alege Clujul :
-este un important centru universitar european
-dispune de forţă de muncă înalt calificată
-are resurse economice semnificative
-investeşte în valori umane
-are o localizare geografică avantajoasă
-are potenţial ridicat de cercetare, dezvoltare şi inovare
-are o cultură central europeană, valori culturale şi istorice autentice
-se caracterizează prin excelenţă, magnetism, deschidere
Strategia, oferta educaţională şi standardele de calitate care caracterizează activitatea şcolii,
reflectă avantajele funcţionării într-un mediu intens calificat. Colaborarea cu Clinica ORL este
extrem de benefică pentru copiii cu implant cohlear, iar prin colaborarea cu Facultatea de
Psihopedagogie Specială asigură formarea specialiştilor prin activităţi practice care se desfăşoară în
şcoală sub îndrumarea tutorilor de practică din cadrul liceului.
Într-un context educaţional care promovează integrarea şi incluziunea, Liceul Tehnologic
Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca tinde spre definirea şi asumarea unui rol distinct în
cadrul planului general pentru dezvoltarea învăţământului specializat pentru elevi cu dizabilități
auditive din regiunea de Nord - Vest.
Aflat pe lista opţiunilor absolvenţilor de gimnaziu cu dizabilități auditive din diferite zone
ale ţării, oferta educaţională a şcolii cuprinde activităţi educative şi corectiv-compensatorii în regim
de internat sau semiinternat, precum şi programe de intervenţie precoce şi de recuperare
extraşcolare pentru copii cu dizabilități de auz şi/sau asociate integraţi în învăţământul de masă.
La nivel liceal oferă instruire în domeniul tehnic, specializarea tehnician operator tehnică de
calcul. Având în vedere că este singura şcoală din regiune care asigură o instruire de specialitate
elevilor cu dizabilități auditive, recrutează elevi din întreaga regiune – mulţi dintre aceştia locuind
în internatul cu o capacitate de 170 locuri.
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Oferta educaţională a instituţiei cuprinde:
Intervenţia timpurie
Unul dintre obiectivele instituţiei îl reprezintă includerea cât mai de timpuriu a copiilor cu
dizabilități auditive şi/sau asociate în programe recuperatorii individuale sau de grup. Programele de
intervenţie precoce desfăşurate în cadrul Centrului de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a
Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate vizează: educarea/antrenarea auzului, stimulare
senzorială, stimulare cognitivă, stimularea vorbirii, formarea şi dezvoltarea limbajului verbal, suport
psihopedagogic pentru familie.
De asistenţa psihopedagogică şi activităţile specifice de recuperare beneficiază copii şi elevi
cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani care sunt integraţi în învăţământul de masă.
Învăţământul preşcolar
Educarea şi recuperarea copiilor preşcolari cu deficienţe de auz se realizează în cadrul
grădiniţei, unde există 3 grupe de copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani:
 2 grupe pentru copiii cu dizabilități auditive
 o grupă specială pentru copiii cu deficienţe asociate
Programul instructiv-educativ cuprinde activități individuale şi activităţi frontale. Realizarea
activităţilor se bazează pe comunicarea verbală şi pe antrenarea auzului în vederea integrării
copiilor în şcoala de masă .
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Învăţământul primar şi gimnazial
Activităţile instructiv-educative sunt adaptate conform programei din învăţământul de masă
astfel încât elevii cu potenţial psihopedagogic să poată susţine examenul de evaluare naţională şi să
se înscrie la liceu. Activităţile şcolare se desfăşoară dimineaţa, fiind continuate după-amiaza de
terapie educaţională complexă şi integrată ce cuprinde: terapii recuperatorii, activităţi ludice, terapie
ocupaţională, socializare şi activităţi pentru formarea autonomiei personale. Timpul aflat în afara
orelor de curs este fructificat în activităţi extracurriculare.
Învăţământul liceal - profil tehnic, specializarea tehnician operator tehnică de calcul.
Începând cu anul şcolar 2007-2008 în cadrul instituţiei există nivelul liceal- profil tehnic,
specializarea tehnician operator tehnică de calcul. Programa şcolară la acest nivel este
corespunzătoare invăţământului de masă.
În anul 2016-2017, în această şcoală au fost înscrişi 189 copii/ elevi la cursurile de zi, cu
vârste cuprinse între 3-20 ani cuprinşi pe diferite forme de învăţământ, şcolari, după cum urmează:

Clasa
PREGATITOARE A
IA
II A
II B
III A
III B
IVA
I-IV
Clasa

VA
VB
VI A
VI B
VIIA
VII B
VIII A
VIII B
V-VIII
IX
X
XB
XI
XII
IX-XII
Total V-XII

Elevi la sfârşitul semestrului I
Fete
Băieţi Total
3
2
5
2
2
4
2
5
7
3
3
2
6
8
2
2
1
3
4
10
23
33
Elevi la sfârşitul semestrului I
Fete
Băieţi Total
2
2
6
3
2
2
8
3
28
9
7
4
2
22
50

7
1
3
3
5
5
1
25
4
4
2
5
8
23
48

9
3
9
6
7
2
13
4
53
13
11
2
9
10
45
98
8

Clasa

PREGATITOARE A
IA
II A
II B
III A
III B
IVA
I-IV
Clasa

VA
VB
VI A
VI B
VIIA
VII B
VIII A
VIII B
V-VIII
IX
X
XB
XI
XII
IX-XII
TOTAL V-XII

Elevi la
al II- lea
Fete
3
2
2
2
1
10
Elevi la
al II- lea
Fete

sfârşitul semestrului

Băieţi

TOTAL

2
1
6
3
2
2
8
3
27
9
7
4
2
22
49

7
1
3
3
5
5
1
25
4
4
2
5
8
23
48

9
2
9
6
7
2
13
4
52
13
11
2
9
10
45
97

Băieţi
Total
2
5
2
4
5
7
3
3
6
8
2
2
3
4
23
33
sfârşitul semestrului
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2. ANALIZA NEVOILOR
2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN
Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, având o suprafaţă de 6674,4 kmp,
desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul
Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Din punct de vedere al suprafeţei deţinute, în totalul teritoriului
naţional, judeţul Cluj ocupă locul 12 pe ţară cu 2,8%. Poziţia geografică oferă județului un avantaj
competitiv deosebit, având în vedere faptul că județul Cluj se află relativ în apropierea granițelor cu
Ungaria și Ucraina, precum şi într-o zonă de convergentă a mai multor culoare de dezvoltare:
Coridorul Oradea-Cluj-Brașov- Bucureşti, care va lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permițând
conectarea României cu axele de comunicații din Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj,
principală axă de comunicație est-vest din ţară, precum şi mai multe axe tradiționale de comunicație
către centrul țării.
Analiza demografică
Populaţia totală a judeţului la 1.07.2016 era de 723.031 locuitori, județul ocupa locul 8 în
ierarhia judeţelor la nivel naţional cu o pondere de 3,25% din populaţia ţării.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică , Baza de date TEMPO, peste
25% din populaţia regiunii Nord-Vest se regăseşte în judeţul Cluj. Conform datelor finale, la 1 iulie
2016 populația totală a județului Cluj era de 723031 locuitori, iar evoluția este în trend crescător în
perioada 2008-2016.
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Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale, în judeţul Cluj la nivelul
anului 2011 (datele finale ale recensământului) se înregistrează 458368 locuitori în mediul urban.
În mediul rural se regăsesc 232738 de locuitori. Judeţul Cluj este de departe cel mai urbanizat județ
al regiunii, cu 66,32% din populaţie trăind în mediul urban și 33,68% în mediul rural.
Analizând grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic în contextul
mediului rezidențial se constată diferențe majore la comparația făcută între grupe:
- majoritatea persoanelor aparținând grupei de vârstă 10-14 ani trăiesc în mediul urban, în
medie 62% față de 38% în mediul rural;
-se remarcă scăderea semnificativă a populației pentru drupa de vârstă 15-19 ani din mediul
urban și rural în județul Cluj, aceasta situându-se la 8%.;
- majoritatea populației din grupa de vârstă 20-24 ani locuiește în mediul urban; scăderea
populației din mediul urban în perioada 2008-2016 a fost de 39%, iar în mediul rural a fost mult mai
redusă, de 9% în perioada monitorizată.
Distribuţia pe sexe
Structura populaţiei pe sexe, în județul Cluj, la nivelul anului 2011(recensământ), indică o
populaţie feminină în procent de 51,88% din totalul populației județului, comparativ cu populația
masculină care era de 48,12%.
In judeţul Cluj există cel mai ridicat procent de populație feminină la nivelul regiunii NordVest. Analiza pe medii rezidențiale și sexe a relevat faptul că în județul Cluj populația de sex
feminin este majoritară atât în mediul urban 52,53%, cât și în mediul rural 50,58%.
Evoluţia populaţiei pe sexe în judeţul Cluj, pe grupe de vârstă relevante pentru învățămîntul
profesional și tehnic:
- Populația masculină din categoria de vârstă 10-14 ani este semnificativ mai mare decât cea
feminină.
- Pentru grupa de vârstă 15-19 ani diferența dintre cele două sexe se menține aceeași în
fiecare an al perioadei analizate, trendul grupei de vârstă este descrescător pentru ambele sexe.
-Pentru grupa de vârstă 20-24 de ani se remarcă o evoluție relativ constantă a numărului de
persoane pentru ambele sexe, în perioada 2012-2016 scăderea fiind semnificativă pentru ambele
sexe.
Structura pe grupe de vârstă
Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Cluj indică tendinţa de îmbătrânire
demografică. Populaţia cu vârsta cuprinsă între 30 - 64 de ani reprezintă segmentul majoritar în
județ, procentual reprezentând 47,82% din total, sub media națională de media naţională de
49,23%. Procentul populației tinere cu vârste cu prinse între 10-24 de ani, este de 19,47%.
Procentul vârstnicilor, cei peste 65 de ani, este de 16,01%.
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Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. La
nivelul județului Cluj reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia
externă, în perioada 1990 -2015 se constată că județul a pierdut 18143 de locuitori, cea mai mare
pierdere din toată Regiunea Nord-Vest. De aici, este necesar să se ia măsuri care să asigure
gestionarea eficientă, previzională a dezvoltării resurselor umane, sprijinite de investiţii
corespunzătoare în capitalul uman.
Structura etnică
Din punct de vedere a structurii etnice în judeţul Cluj trăiesc mai multe minorităţi : etnia
maghiară -14,99%, etnia romă -3,26% uşor mai ridicat faţă de media naţională (3,09%), dar
situându-se pe penultimul loc în Regiunea Nord-Vest, etnia germană - 0,10% din populaţia
județului.

Mişcarea migratorie
Schimbările în fluxurile migratorii au constituit, pe lângă sporul natural negativ, o cauză
care a influenţat actualele structuri ale populaţiei României. În special migraţia unor categorii
importante din populaţia României (cu precădere populaţia înalt calificată şi pregătită) s-a
intensificat. Deplasările de populaţii atât în interior cât și în exterior, au repercusiuni puternice atât
pentru zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie.
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Migraţia externă
Migraţia externă a fost unul din factorii care au contribuit la scăderea numerică a populaţiei,
generând un sold negativ însemnat. Migraţia temporară a forţei de muncă în străinătate se estimează
a fi şi mai mare decât datele oficiale. Principalele ţări de destinaţie către care s-au îndreptat
emigranţii români au fost Germania, Ungaria, SUA, Spania, Italia. O situaţie îngrijorătoare o
reprezintă creşterea continuă a migraţiei externe a populaţiei înalt calificate şi pregătite.
Proiecţii demografice la orizontul anului 2060
Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă preşcolară şi
şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011, 15,9 % (3190 mii persoane) din totalul
populației României, evoluția fiind descendentă, astfel că ea va reprezenta doar 12,1% (1568 mii
persoane) în anul 2060.
Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060, varianta
constantă, scade pregnant la grupele de vârstă 0-14 ani și 15-64 de ani, și rămâne aproximativ
constantă la grupa 65 de ani și peste

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
Scăderea demografică generală atât la nivel naţional, regional cât şi la nivelul judeţului va
avea implicaţii deosebite asupra gestionării şi dezvoltării resurselor umane şi va necesita investiţii
în capitalul uman.
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La nivelul județului Cluj reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de
migraţia externă, în perioada 1990 -2015 se constată că județul a pierdut 18143 de locuitori, cea
mai mare pierdere din toată Regiunea Nord-Vest. Se desprinde nevoia de: racordare realistă la piaţa
europeană, naţională şi regională a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere în
scopul realizării unei oferte de şcolarizare cât mai aproape de cererea de pe piaţa muncii.
Eficientizarea reţelei şcolare necesită: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor
de învăţare în unităţile de învăţământ din mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai
aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific
şi resurselor naturale din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin
dotarea corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate.
Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de învăţământ ca furnizori
de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârstă de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi
calificări cerute pe piaţa muncii.Vor fi luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă.
PROFILUL ECOMONIC AL JUDEŢULUI CLUJ
Situatia actuală - principalii indicatori economici
Clujul face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă și diversificată,cu ponderi
importante în economia naţională, fiind-din acest punct de vedere-cel mai important centru
administrativ-teritorial din nord-vestul ţării.
Economia judeţului Cluj a avut și are la bază bogatele resurse materiale, poziţia geografică
avantajoasă, cu posibilităţi facile de comunicaţii pe căile feroviare, rutiere şi aeriene, rezerve
importante de forţă de muncă de înaltă calificare şi cu tradiţie în numeroase domenii, capacitate
deosebită de adaptare la cerinţele pieţei concurenţiale, datorită puternicelor centre de şcolarizare la
toate nivelurile, cât şi a celor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică de care dispune.
În cadrul activităţilor industriale, locul preponderent îl ocupă industria prelucrătoare în
cadrul căreia sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional.
În ultimii ani s-au dezvoltat importante activităţi în parcurile industriale şi s-au amplificat
prestările de servicii. Din anul 2012, în Regiunea Nord-Vest există zece parcuri industriale care
funcţionează cu titlul acordat prin Ordin de Ministru sau declarate prin Hotărâre a Guvernului, care
găzduiesc 86 de firme cu 2.661 de salariaţi. Din cele 10 parcuri industriale, șase dintre ele sunt
localizate în judeţul Cluj. Au cunoscut de asemenea, o dezvoltare accentuată, construcţiile de
locuinţe.
În oraşul de reşedinţă de pe Someş si-au stabilit centrul de activitate instituţii care asigură
dezvoltarea economică a oraşului şi a întregii regiuni, precum Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură, Centrul de Afaceri Transilvania, care oferă firmelor posibilitatea de a investi în ClujNapoca şi de a găsi noi parteneri, centre de afaceri străine, precum Asociaţia Întreprinderilor
Italiene şi, în perspectivă, un Centru de afaceri olandez.
Productivitatea muncii
Productivitatea muncii, este expresia sintetică a eficienţei folosirii factorilor de producţie.
Productivitatea muncii face parte din categoria indicatorilor utilizării intensive a potenţialului uman
şi exprimă eficienţa cu care este utilizat personalul angajat de către întreprindere, este o categorie
economică complexă şi dinamică şi reprezintă însuşirea muncii de a crea o anumită cantitate de
valori de întrebuinţare într-o unitate de timp, reflectând în ultimă instanţă, eficienţa cu care este
cheltuită o cantitate de muncă..
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Creşterea gradului de ocupare şi diminuarea dezechilibrelor pieţei muncii sunt legate în
principal, de sporirea producţiei şi productivităţii pe ansamblul economiei, iar politica naţională de
ocupare va da rezultatele aşteptate numai în condiţiile conlucrării şi cooperării dintre forţele
economice şi politice responsabile.
La sfîrșitul anului 2008, erau înregistrate, la niveul județului, un număr de 28302 unități
locale active, număr care a început să scadă în anii următori, ajungând la 23063 unități locative în
anul 2011, datorita crizei economice care a afectat și țara noastră. Începând cu anul 2012 sirtuația
începe să se redreseze, ajungând în 2015 la 28890 unități locale active, depășind numărul din 2008.
Aceeași tendință s-a manifestat și la nivel regional, cu mențiunea că în nici un județ nu s-a atins
numărul de firme din 2008, cu excepția Clujului.
Dezvoltarea antreprenorială
Analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale în
perioada 2008-2016, arată că ponderea cea mai mare în economia județului o au serviciile (54,7%
în 2016), urmate de industrie (22,1%) agricultură (14,6%) și construcții (8,6%)

Regiunea se află pe locul al doilea la nivel naţional, de obicei fiind depăşită doar de regiunea
BI, din punct de vedere al unităţilor locale active, în următoarele domenii:
a) Cercetare-Dezvoltare,
b) Producţie software şi servicii IT,
c) Industria celulozei şi hârtiei,
d) Industria farmaceutică ,
e) Industria cauciucului şi maselor plastice,
f) Industria echipamentelor electrice,
g) Industria dispozitivelor, aparatelor şi instrumentelor medicale,
h) Producţia şi furnizarea de energie electrică,
i) Construcţii,
j) Hoteluri şi restaurante (în regiune există cele mai multe restaurante din ţară),
k) Intermedieri financiare şi asigurări şi Tranzacţii imobiliare.
În ceea ce privește profilul educațional al întreprinzătorilor (nivel regional), din analiza
datelor oficiale disponibile pentru anul 2015, cele mai multe întreprinderi noi, la nivelul regiunii
Nord-Vest (ca și la nivel național), au fost înființate la inițiativa absolvenților de învățământ liceal
și universitar (61,8%), în creștere față de anul 2014 (58,5%). Un procent de 28,4% din noii
întreprinzători sunt absolvenți de gimnaziu, 9,8 % de învățământ vocațional și 0 de învățământ
primar
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PIAŢA MUNCII
Piaţa muncii în județul Cluj în anul 2017 are caracteristici care derivă din evoluţiile
economice şi sociale ale ultimelor decenii. Ţinta generală asumată prin Strategia Europa 2020, în
domeniul ocupării forţei de muncă, este atingerea, până în anul 2020, a unui nivel de 75% pentru
rata de ocupare a forţei de muncă (grupa de vârstă 20 - 64 ani).
În 2015, în Regiunea Nord-Vest rata de ocupare a populaţiei cu vârsa de muncă (15-64 ani)
a fost de 63,4 %, iar rata şomajului BIM de 4,6%. Nivelul ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de
muncă se situează la o distanţă de 6,6 puncte procentuale faţă de ţinta națională de 70% stabilită
pentru anul 2020 (Ținta EU a ratei de ocupare a populației 20-64 ani pentru 2020 stabilită prin
Strategia Europa 2020 este de 75%).
Analizele realizate la nivelul județului Cluj relevă următorii indicatori:
- creșterea resurselor de muncă, populația activă civilă și populația ocupată
civilă, au avut evoluții ascendente aproape pe toată perioada 2012- 2016
- în 2016 în județul Cluj se înregistrează cea mai mare rată de ocupare a
resurselor de muncă, (74,9%) din toate județele, peste media regională și
națională.
- În ceea ce privește rata șomajului înregistrat, acesta a avut un trend
descrescător până în 2009, când a ajuns la valoarea de 6,3%, după care a
scăzut din nou, ajungând în anul 2016 la 2,2 % Ponderea cea mai mare a
șomerilor înregistrați este cea a persoanelor cu nivel scăzut de studii (primar,
gimnazial, profesional), în timp persoanele cu studii superioare au cea mai
mică pondere, cu trend crescător până în 2013 și ajungând la 8,3 % în anul
2016.
Comisia Națională de Prognoză prognozează, la nivelul regiunii Nord-Vest, o creștere cu
30% a PIB în perioada 2015-2020.
Numărul mediu de salariați în regiune va avea de asemenea un trend ascendent, fiind
prognozată o creștere de 18% în 2020 față de 2015.
Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului, arată că șomajul înregistrat va scădea în
perioada prognozată, atât la nivel regional cât și la nivelul județului. Raportat la evoluția
indicatorului la nivel național, Regiunea Nord-Vest se situează mult sub valoarea națională.
Județul Cluj va avea cea mai mică rată a șomajului din regiune în perioada analizată, de la
2,3% în anul 2015 la 2,1% în anul 2020.
Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel naţional pentru perioada
2015 – 2025 realizată la nivel european de către CEDEFOP faptul că în România, ca urmare a
cererii de înlocuire ridicate, cele mai multe posibilități de angajare, în jurul valorii de 47%, vor fi
pentru calificări în agricultură, silvicultură și pescuit. În schimb, oportunitățile de angajare pentru
muncitori calificaţi şi asimilaţi, în România, în jurul valorii de 0%, este semnificativ sub prognoza
de 5% pentru Uniunea Europeană în ansamblul său.
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Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică prin
faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc piața forței de muncă și mai
mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piața forței de muncă. Până în 2025, ponderea
forței de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar trebui să crească până la 39,4%,
comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. Persoanele cu nivel mediu de calificare în 2025 vor
reprezenta 37,8% din forța de muncă, comparativ cu 51,5 % în 2013. Ponderea celor cu nivel scăzut
sau fără calificări este previzionat să rămână la aproximativ 22% în anul 2025.
Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii
previzionale naţionale
Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung realizată la nivel
național de Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale
prevede o tendință descendentă a cererii în toate scenariile luate în considerare: pesimist, moderat ,
optimist.

Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă la nivel
de regiune de dezvoltare - scenariul moderat
În regiunea Nord-Vest, în ipotezele scenariului moderat, per total, proiecțiile indică o
creștere a cererii potențiale la orizontul anului 2020, creșteri mai semnificative observăm în comerț,
în industria prelucrătoare și în industria extracivă, iar după 2013 în transporturi, depozitare și
comunicații. . Cererea potențială de forță de muncă scade în sectoarele agricultură, energie
electrică și termică, gaze și apă, construcții, dar și administrație publică și apărare, învățământ și
sănătate și asistență socială.
În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea potențială
de forță de muncă din cadrul regiunii, deși ponderea sa este mai mică decât media la nivel național.
Alte domenii cu o cerere semnificativă sunt: Economic, Comerț, Industrie textilă şi pielărie.
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Prognoza cererii de formare profesională
Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat
în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020:
Domenii de formare
Agricultură
Chimie industrială
Construcţii instalaţii şi lucrări publice
Comerţ
Economic
Electric
Electromecanică
Electronică automatizări
Fabricarea produselor din lemn
Industrie alimentară
Industrie textilă şi pielărie
Materiale de construcţii
Mecanică
Turism şi alimentaţie
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnici poligrafice
Total

%
2,6
1,2
8,6
13,9
14,4
3,7
3,0
3,7
2,3
0,9
13,9
0,9
21,5
7,4
1,9
0,1
100,0

Cererea de pregătire profesională trebuie privită doar ca un element de ghidare, atât timp cât
informațiile statistice nu oferă un grad de detaliere care să permită o estimare mai corectă, iar pentru
estimarea cererii de formare profesională pe domeniile de calificare ale învăţământului profesional
şi tehnic ar fi fost necesară existenţa unor informaţii cu privire la inserţia profesională a
absolvenţilor la nivelul fiecărui judeţ şi la nivel naţional.
Învățământul profesional și tehnic
Analiza situaţiei învăţământului profesional şi tehnic conform PLAI 2017-2025
Investiţiile în educaţie şi formare profesională sunt esenţiale în realizarea reformelor
structurale pe termen lung. Învățarea de-a lungul vieții și mobilitatea asigurată prin educația și
formarea profesională de înaltă calitate sunt esențiale pentru a permite persoanelor să dobândească
aptitudinile care sunt relevante nu numai pentru piața forței de muncă, ci și pentru incluziunea
socială și cetățenia activă.
Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic din județul Cluj numără 46 de
unități de învățământ, în anul școlar 2017-2018. Cele mai multe unități de învățământ profesional și
tehnic sunt unități de învățământ de stat 33, iar 13 unități de învățământ aparțin sistemului de
învățământ particular. În mediul urban funcționează 44 de unități de învățământ ÎPT, iar în mediul
rural 2 unități.
Pentru asigurarea egalității de șanse, în județul Cluj funcționează clase de învățământ
profesional și tehnic pentru elevi cu deficiențe în 3 unități de învățământ.
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Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională
Din analiza datelor statistice referitoare la rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi
formare profesională, jud. Cluj deţine rate de cuprindere mai mari decât media regională la toate
nivelurile de învăţământ.
-Din datele statistice analizate se constată o creștere semnificativă a numărului de elevi din
ciclul primar aproape în toate județele Regiunii Nord-Vest. Județul Cluj a înregistrat cea mai mare
creștere a numărului de elevi în cei nouă ani școlari analizați (6030 elevi), fiind pe locul al doilea
după județul Bihor ca număr de elevi cuprinși în ciclul primar.
-Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o
scădere importantă la nivelul tuturor județelor regiunii Nord-Vest în perioada 2007-2016. În județul
Cluj scăderea numărului de elevi în ciclul gimnazial a fost de 3451 de elevi, cea mai mare scădere
fiind în județul Maramureș de 4603 elevi în perioada 2007-2016
-Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul județelor
regiunii Nord-Vest a scos în evidență o scădere a numărului de elevi, cea mai mare scădere fiind în
județul Bihor, cu 5974 de elevi și jud.Cluj cu 4778 de elevi, în perioada 2007-2016.
Din datele statistice analizate în perioada 2007-2016, s-a constatat că în toate regiunile de
dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 20072010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere anuală care a
devenit semnificativă în 2016.
Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din învățământul profesional
pe județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, urmat de jud.Cluj
cu 2148 de elevi și jud. Maramureș cu 2072 de elevi
Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut simțitor în
toate județele regiunii de dezvoltare
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Gradul de cuprindere în învăţământ
La nivelul jud.Cluj, rata netă de cuprindere în învățământul obligatoriu a fost constantă pe
toată perioada intervalului analizat și s-a situat la 84%.țului Cluj, de la 87% în 2007 la 86% în 2016.

În județul Cluj evoluția ratei nete de cuprindere în învățământul secundar superior a crescut
în intervalul menționat de la 73% la 79%, fiind cea mai mare creștere la nivelul regiunii.
Dacă gradul de cuprindere în învăţământul obligatoriu, pe ansamblul populaţiei, este destul
de ridicat la nivelul judeţului,există încă probleme privind participarea la educaţie a copiilor
provenind din medii defavorizate, în special a celor care aparţin minorităţii rromă.
Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional
În perioada 2004-2016, populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul tehnic şi profesional a
avut o evoluţie descendentă, o reducere cu 57,19%., același trend descrescător fiind înregistrat și la
nivel național unde procentul de diminuare a numărului de elevi în perioada analizată a fost de
57,72%. În județul Cluj la începutul perioadei analizate în 2004-2005, existau 55,4% elevi cuprinși
în ÎPT, în 2016 procentul era de 44,1%, cea mai scăzută pondere din regiunea Nord-Vest.
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Conform PLAI, în anul şcolar 2017-2018, la nivelul județului Cluj există 15 domenii de
formare în care se școlarizează elevi în învățământul liceal, filiera tehnologică. Datele statistice și
analizele realizate au evidențiat evidențiat următoarele:
 Județul Cluj ocupă a treia poziție în cadrul Regiunii Nord-Vest privind numărul de
elevi cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul școlar 2017-2018, cu 4772 de
elevi, după județele Maramureș și Bihor;
 În județul Cluj funcționează 187 de clase de liceu tehnologic cu 4757 de elevi, în
mediul urban și doar 1 clasă în mediul rural cu 15 elevi.
 Calificările profesionale de nivel 4 cu cel mai mare număr de elevi sunt: Tehnician în
activități economice cu 901 elevi în 33,5 de clase, Tehnician în turism cu 562 de
elevi în 22 de clase, Tehnician în gastronomie cu 329 de elevi în 13 clase, Tehnician
operator tehnică de calcul cu 290 de elevi în 11 clase, Tehnician operator procesare
text/imagine cu 256 de elevi în 10 clase și Tehnician în transporturi și Tehnician
proiectant CAD cu câte 9,5 clase și 189, respectiv 244 de elevi.
 Calificările profesionale de nivel 4 cu cel mai mic număr de elevi școlarizate în
județul Cluj în anul școlar 2017-2018 sunt:Tehnician în chimie industrială cu 22 de
elevi în 1 clasă, Tehnician analize produse alimentare cu 23 de elevi în 1 clasă,
Tehnician electronist cu 23 elevi în 1 clasă, Tehnician în agroturism cu 24 de elevi în
1 clasă, Tehnician mecatronist cu 22 de elevi în 1 clasă.
Analiza la nivelul județului Cluj a scos în evidență relația directă dintre domeniile de
formare cele mai solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în aceste domenii. Domeniile
de formare cu cele mai multe școli: Mecanica (10 școli), Economic (10 școli), Turism și alimentație
(11 de școli) sunt și cele mai solicitate de către operatorii economici județeni și în topul
preferințelor elevilor.
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Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar. Promovabilitatea în
învățământul liceal.
Conform PLAI, analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității realizată în anul
școlar 2014-2015 a scos în evidență faptul că Regiunea Nord-Vest ocupă primul loc la nivel
național având cel mare procent de promovabilitate între regiuni cu 97,6%. Media la nivel național
a fost de 96,3%. Din analiza pe județele regiunii a rezultat că județul Cluj a avut cea mai mare
promovabiltate de 97,9%, în învățământul liceal dintre toate județele regiunii.

Din datele statistice furnizate de către INS, Regiunea Nord-Vest a avut cel mai mare procent
de promovabilitate la învățământul profesional în anul școlar 2014-2015, de 92,2%, fiind urmată de
Regiunea Centru cu (91,8%.).
Analiza pe județele regiunii relevă faptul că procentele de promovabilitate la învățământul
profesional din județul Cluj au fost cele mai mici de 89,9%.Toate celelalte județe au avut procente
de promovabilitate de peste 90
Indicatori de ieșire. Rata de absolvire, pe niveluri de educație.
Rata de absolvire în învăţământul gimnazial are valori de peste 80% în județul Cluj în tot
intervalul analizat, valorile fiind comparabile cu cele la nivel regional și național.În perioada
analizată rata de absolvire a avut o evoluție sinuoasă, fără o direcție clară. Pe medii de rezidență se
observă o diferență semnificativă între mediul urban (media de peste 100%) și mediul rural (media
în jur de 70%), iar pe sexe, rata de absolvire este mai mare la sexul masculin comparativ cu sexul
feminin.
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Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în perioada 20102014, la nivelul județului Cluj a scos în evidență tendințe de evoluție diferite pentru cele trei filiere.
Pentru filiera teoretică și cea vocațională evoluția a fost crescătoare. La nivel liceal rata de absolvire
în județul Cluj are o evoluție ascendentă în tot intervalul analizat, cu o creștere progresivă de la
44,4% în anul școlar 2006/2007 la 96,2% în anul școlar 2014/2015.
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Situația absolvenților din IPT
Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative, astfel
că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 3250, iar în 2014 acesta ajuns la 2628 de
absolvenți.

Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie
Prezintă interes tranziţia de la nivel gimnazial la nivelurile liceal şi profesional, precum şi
tranziţia de la nivel liceal la nivel postliceal şi superior. Pentru învățământul profesional si tehnic
este importantă tranziția de la nivel 1 la nivel 2 si de la nivel 2 la nivel 3, prin ruta progresivă.
La nivelul Regiunii Nord-Vest, cea mai mare rată de tranziție a fost înregistrată în județul
Cluj cu o medie a intervalului analizat de 102,12%. Analiza pe sexe a arătat că pentru ambele sexe
rata de tranziție a fost cea mai ridicată, de peste 100% la nivelul județului Cluj.
Situația analizată pe județe a arătat că județul Cluj a avut cele mai ridicate rate de tranziție dintre
județele regiunii.

Rata de tranziție în învățământul post-secundar non terțiar/ terțiar la nivelul județului Cluj
a fost de peste 200%, la mare distanță de celelalte județe ale regiunii.
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Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED
În ceea ce priveşte abandonul şcolar, potrivit datelor INS, în intervalul 2006/20072014/2015 se constată că rata abandonului școlar în învăţământul primar şi gimnazial în județul
Cluj a fost în scădere pe tot intervalul analizat, valoarea cea mai mică înregistrându-se în anul școlar
2012/2013 de 0,2%, mai mică la populația școlară de sex feminin și cu valori puțin mai ridicate în
mediul rural față de mediul urban.

Rata abandonului la nivel liceal în intervalul 2006/2007- 2010/2011 în județul Cluj este mai
ridicată decât media regională, mai mare la populația de sex masculin și în mediul urban.

Rata abandonului în învățământul profesional la nivelul județului Cluj, a fost mai ridicată
comparabilă cu cea a județelor regiunii, în intervalul analizat. Rata abandonului a crescut de la 7,6%
în 2006-2007, la 19,9% în 2010-2011. Analizele realizate de INS arată că reintroducerea
învățământului profesional de doi ani în anul școlar 2012/2013 și a învățământului profesional de
trei ani în anul școlar 2014/2015, la solicitările operatorilor economici a dus la reducerea ratei
abandonului la nivel profesional.
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Rata părăsirii timpurie a sistemului de educație
Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani), la nivel național și
implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană. Dacă media europeană
în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea Nord-Vest de 16,9%, a treia după
Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest.

Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un program de
educație şi formare si nici nu au un loc de munca
Rata tinerilor din România care nu urmează un program de educație şi formare și nici nu au
un loc de muncă pe toate nivelurile ISCED în perioada 2007-2016 este mai ridicată decât media
europeană. În 2016 UE avea o rată de 16,7 %, iar România 23,6%.
Analiza pe niveluri de educație a arătat că pentru absolvenții cu nivelul (0-2) și (3-4) rata
tinerilor care nu urmează un program de educație şi formare și nici nu au un loc de muncă este mai
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ridicată cu cel puțin 4 puncte procentuale decât rata UE. Pentru absolvenții învățământului superior
nivelul(5-8), rata tinerilor NEET din România este la același nivel de 2% ca și media europeană.

Inserţia profesională a absolvenţilor IPT la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie
Mecanismul de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, este însă
insuficient dezvoltat, deoarece nu sunt cuprinși toți absolvenţii de programe de formare și,
deasemena, lipsește componenta de monitorizare pe cale administrativă, aplicată sistematic şi
cuprinzător la nivel teritorial. Totodată, capacitatea instituțională a instituțiilor cu responsabilități în
implementarea metodologiei este limitată, iar costurile sunt foarte ridicate.
La nivelul Județului Cluj , Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE)
Cluj a realizat o monitorizare a inserției absolvenților de liceu din anul școlar 2016-2017, la 3 luni
de la absolvire. Ponderea absolvenților de liceu filiera tehnologică care continuă studiile în
învățământul superior este de 31%, la aceeași valoare ca și ponderea celor angajați pe piața muncii.
Un procent de 11% dintre absolvenți nu sunt nici angajați nici nu continuă studiile.
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Concluzii din analiza ÎPT.
 Datele statistice analizate indică o creștere semnificativă a numărului de elevi din ciclul
primar aproape în toate județele Regiunii Nord-Vest, județul Cluj înregistrând cea mai
mare creștere a numărului de elevi în cei nouă ani școlari analizați.
 Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o
scădere importantă la nivelul tuturor județelor regiunii Nord-Vest, inclusiv în județul Cluj.
 Analiza evoluției numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul județelor
regiunii Nord-Vest a scos în evidență o scădere a numărului de elevi.
 Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din învățământul profesional
pe județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, urmat de
județul Cluj cu 2148 de elevi.
 Analiza pe județe arată că în anul 2016, județul Cluj avea cel mai mare număr de elevi din
învățământul postliceal
 Dintre județele Regiunii Nord-Vest județul Cluj a înregistrat cel mai ridicat grad de
cuprindere situându-se mult deasupra celorlalte județe ale regiunii cu o medie a gradului de
cuprindere de 102%.
 Din analiza gradului de cuprindere în învățământ a grupei de vârstă 3-23 de ani pe medii de
rezidență se constată același trend, cu precizarea că județul Cluj fiind cel mai urbanizat
județ al regiunii Nord-Vest, a înregistrat în perioada analizată cel mai mare grad de
cuprindere la nivel național, pentru mediul urban, cu o medie de 130%.
 Ponderile anuale ale învățământului profesional în cadrul planului de școlarizare la nivelul
județului Cluj au scăzut constant de la valori în jur de 26% în 2004-2005, la un minim de
1,4% atins în 2011-2012. Începând cu anul școlar 2012-2013 ponderea învățământului
profesional începe să crească , ajungând în anul școlar 2015-2016 la 9,8%.
 În anul școlar 2015-2016 ponderea învățământului liceal tehnologic în planul de școlarizare
al județului Cluj a fost de 34,3%, comparativ cu ponderea învățământului liceal teoretic și
vocațional care s-a situat la 55,9%.
 Din datele statistice furnizate, analiza numărului de clase, elevi și ponderea acestora pe cele
15 domenii de formare în care se școlarizează în învățământul liceal filiera tehnologică, în
județul Cluj în anul școlar 2017-2018, a evidențiat următoarele:
 Județul Cluj ocupă a treia poziție în cadrul Regiunii Nord-Vest privind numărul de
elevi cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul școlar 2017-2018, cu 4772 de
elevi, după județele Maramureș și Bihor;
 Analiza pe medii de rezidență a relevat faptul că în județul Cluj funcționează 187 de
clase de liceu tehnologic cu 4757 de elevi, în mediul urban și doar 1 clasă în mediul
rural cu 15 elevi.
 Calificările profesionale de nivel 4 cu cel mai mare număr de elevi sunt: Tehnician în
activități economice cu 901 elevi în 33,5 de clase, Tehnician în turism cu 562 de
elevi în 22 de clase, Tehnician în gastronomie cu 329 de elevi în 13 clase,
 Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic din județul Cluj numără 46 de
unități de învățământ, în anul școlar 2017-2018.
28

 Pentru asigurarea egalității de șanse, în județul Cluj funcționează clase de învățământ
profesional și tehnic pentru elevi cu deficiențe în 3 unități de învățământ.
 În anul școlar 2015-2016, numărul de cadre didactice din județul Cluj din învățământul
liceal tehnologic a fost de 1865 persoane, din care de sex feminin 1388 persoane. În mediul
urban funcționau 1854 de cadre didactice, iar în mediul rural 11.
 La începutul anului şcolar 2015-2016, județul Cluj avea cele mai multe laboratoare din
Regiunea Nord-Vest, 403 laboratoare raportat la 1185 de laboratoare,câte avea întreaga
regiune. Județul Cluj ocupă primul loc, cu 170 de ateliere școlare, urmat de Bihor cu 100
ateliere.
 Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității a scos în evidență faptul că
Regiunea Nord-Vest ocupă primul loc la nivel național având cel mare procent de
promovabilitate între regiuni cu 97,6%. Media la nivel național a fost de 96,3%.Din analiza
pe județele regiunii a rezultat că județul Cluj a avut cea mai mare promovabiltate de 97,9%,
în învățământul liceal dintre toate județele regiunii.
 Analiza pe județele regiunii relevă faptul că procentele de promovabilitate la învățământul
profesional din județul Cluj au fost cele mai mici de 89,9%.Toate celelalte județe au avut
procente de promovabilitate de peste 90%.
 Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal urmărită în perioada 20102014, la nivelul județului Cluj a scos în evidență tendințe de evoluție diferite pentru cele trei
filiere. Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative,
astfel că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 3250, iar în 2014 acesta
ajuns la 2628 de absolvenți.
 Din analiza datelor furnizate de INS în intervalul 2006/2007-2014/2015 se constată că rata
abandonului școlar în învăţământul primar şi gimnazial în județul Cluj a fost în scădere pe
tot intervalul analizat, valoarea cea mai mică înregistrându-se în anul școlar 2012/2013 de
0,2%, mai mică la populația școlară de sex feminin și cu valori puțin mai ridicate în mediul
rural față de mediul urban.
 Pentru învăţământul liceal în intervalul 2006/2007- 2010/2011 se observă că rata
abandonului în județul Cluj este mai ridicată decât media regională, mai mare la populația
de sex masculin și în mediul urban.
 Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani), la nivel național și
implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană. Dacă media
europeană în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea Nord-Vest de
16,9%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest.
 România are o rată a tinerilor NEET mai ridicată decât media europeană. În 2016 UE avea o
rată de 16,7 %, iar România 23,6%.
 Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte din UE,
se menține la valoarea de 10,8% în 2016. Comparativ la nivel național rata de participare a
scăzut în 2016 la 1,2%și rămâne în continuare mult mai scăzută decât media europeană.
Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2016, Regiunea Vest avea cea mai mare rată
de participare de 1,6%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea continuă
a adulților de 1,4%.
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Din analiza realizată rezultă următoarele recomandări:
- Eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul fiecărei județ
- Autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii
economici
- Acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice
- Marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT
- Monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel
județean
- Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă
în toate judeţele regiunii.
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2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca pune la dispoziţia elevilor
programe de formare diverse, construite pe baza curriculum-ului naţional, adaptat deficienţilor de
auz, dar cu o importantă componentă în dezvoltarea locală.
Deoarece provenienţa elevilor se bazează pe un aflux substanţial din mediul rural şi din alte
judeţe, aceştia beneficiază de serviciile internatului şi cantinei şcolii .
Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională: toată organizaţia este preocupată de
îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de învăţare; elevii sunt implicaţi activ în procesul de
predare – învăţare. Se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor, se proiectează strategii de
intervenţie şi activităţi de sprijin pentru elevii care au dificultăţi de învăţare.
Predare-învăţare
Una din laturile esenţiale ale şcolii o reprezintă procesul de predare - învăţare în urma căruia
elevii dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă.
Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii de predare - învăţare pentru a răspunde
stilurilor individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev. Din informările prezentate de
şefii de comisii metodice din şcoală şi din asistenţa la ore se desprind următoarele concluzii:
comisiile metodice şi-au desfăşurat activitatea în spiritul didacticii moderne promovate de Reforma
Învăţământului. Primul pas l-a constituit momentul documentare – proiectare: aprofundarea
programelor şcolare, personalizarea acestora, alegerea manualelor alternative, întocmirea
planificărilor calendaristice şi proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare.
Fiecare profesor a acordat o atenţie deosebită pregătirii fiecărei lecţii, esenţializând şi
sistematizând elementele de conţinut, modalităţile de evaluare în funcţie de particularităţile
individuale ale acestora. S-a insistat permanent pentru corectitudinea şi exactitatea informaţiilor
transmise elevilor, având în vedere, în principal, caracterul formativ al actului de învăţare.
Activitatea în cadrul comisiilor metodice s-a desfăşurat conform planului managerial întocmit la
începutul anului şcolar şi care s-a axat pe cele trei componente ale activităţii didactice: componenta
conceptuală, componenta acţională şi componenta evaluativă.
Pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate cu planurile cadru, standardele
de pregătire profesională şi programele şcolare valabile pentru acest an şcolar. Pentru aceasta s-a
întocmit la începutul anului şcolar graficul semestrial de pregătire practică. Pregătirea practică s-a
desfăşurat în atelierele şcoală şi agenţi economici. În concluzie, ca manageri ai activităţii didactice,
urmăresc ca întreaga activitate să se încadreze în cerinţele impuse învăţământului în etapa actuală,
stabilind obiective clare, în concordanţă cu cele din planul managerial al şcolii. Aceasta presupune
proiectarea tuturor activităţilor didactice şi stabilirea unor strategii de instruire care să ducă la
realizarea obiectivelor propuse având ca punct de plecare nivelul real de cunoştinţe al elevilor.
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Statistica privind inspecţia şcolară

Inspecţii de
Total
specialitate
inspecţii Inspecţii
Inspecţii
de
speciale
specialitate
(curentă)
29
20
4

Tipuri de inspecţii
Inspecţii tematice

Inspecţii - Inspecţia şcolară
asigurarea
generală
calităţii
Inspecţii Inspecţii
Inspecţii
Inspecţii Inspecţii
tematice tematice în tematice
generale de
ISJ
specialitate stadiale
revenire
5

3

-

-

-

-

Diagnoza procesului educaţional
În cadrul unităţii se asigură dezvoltarea adecvată a copilului preşcolar, a elevilor din ciclul
primar, gimnazial şi liceal, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de
ritmul propriu de dezvoltare, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală. Planificarea
este realizată anual, semestrial şi pe unităţi de învăţare. Se foloseşte material didactic bogat, adecvat
temelor de interes şi zonelor specifice copiilor cu deficienţe de auz şi deficienţe senzoriale grave.
Materialele auxiliare sunt selectate şi achiziţionate potrivit cerinţelor de dezvoltare ale elevilor şi în
conformitate cu curriculumul. Au fost efectuate 29 de inspecţii, din care 20 de specialitate, 5
inspecţii tematice, şi 4 inspecţii speciale. Calitatea activităţii de predare-învăţare (informaţii
obţinute prin: inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii stadiale, inspecţii tematice, inspecţii
generale)
1. Curriculum
Curriculumul oferit de şcoală respectă legislaţia specifică în vigoare. În cadrul instituției se
utilizează curriculum pentru învățământul de masă adaptat specificului dizabilității auditive și
curriculum-ul pentru copii cu dizabilități severe, profunde/asociate pentru clasele cu elevi cu
dizabilități asociate.
Există decizie, emisă de director, de constituire a Comisiei pentru Curriculum.
Documentele curriculare se regăsesc în portofoliile/dosarele şcolii. Şcoala utilizează formulare
personale tipizate având ca scop consultarea elevilor şi părinţilor referitor la alegerea disciplinelor
din CDŞ şi comunică elevilor şi părinţilor informaţiile prin intermediul profesorilor diriginţi.
Cadrele didactice au elaborat şi utilizează auxiliare curriculare de calitate, adaptate
specificului şcolii şi particularităţilor de vârstă şi intelectuale ale elevilor cu deficienţe de auz şi
deficienţe asociate grave, facilitând învăţarea activă.
Aspecte care necesită îmbunătăţire:
 Adaptarea permanentă a curriculumului adresat elevilor cu deficienţe de auz la curriculumul
naţional destinat elevilor fără deficienţe.
 Respectarea de către toate cadrele didactice a particularităţilor de vârstă ale elevilor;
 Adaptarea diferenţiată a curriculumului în funcţie de nevoile individuale ale elevilor cu
deficientă de auz.
Cauze identificate:
 Nu există curriculum specific pentru elevii cu deficiențe de auz
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CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII/LOCALĂ
DISCIPLINE OPŢIONALE Anul şcolar 2017-2018
Nr.
crt.
1.

Clasa

Aria curriculară

Disciplina

Preg.

Limbă şi
comunicare

Comunicare în
limba română

2.

I-A

Matematică şi
şiinţele naturii

Matematică

Matematică
distractivă

3.

I-A

Matematică şi
ştiinţele naturii

Cunoaşterea
mediului

Prietenii naturii

4.

II-A

Matematică şi
şiinţele naturii

Matematică

Matematică
distractivă

5.

II-A

Matematică şi
ştiinţele naturii

Cunoaşterea
mediului

Prietenii naturii

6.

III-A

Limbă şi
comunicare

Comunicare în
limba română

Lumea cuvintelor

7.

III-A

Matematică

Matematică
distractivă

8.

III-B

Matematică şi
ştiinţele
naturii
Matematică şi
ştiinţele naturii

Matematică
distractivă

9.

III-B

Matematică şi
explorarea
mediului
Comunicare în
limba română

Limbă şi
comunicare

Denumirea
opţionalului
Lumea poveştilor

Poveşti şi povestiri

10. III-B

Matematica şi
ştiinţele naturii

Ştiinţe ale naturii

Explorarea lumii
înconjurătoare

11. IV-A

Matematică şi
ştiinţele
naturii
Limbă şi
comunicare

Matematică

Matematică
distractivă

Limba şi
literatura română

Să scriem corect

13. I-IV

Transcurricular

Transcurricular

14. IV-B

Limbă şi
comunicare

Comunicare în
limba română

Labiolectura ca
abilitate de viață
Poveşti şi povestiri

12. IV-A
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Consiliere și
orientare,
Om și societate
Educație plastică

ABC-ul comportării
civilizate

16. IV-B

Consiliere și
orientare,
Om și societate
Arte

17. IV-B

Arte

Educație plastică

Decorațiuni interioare

18. V-A

Limbă şi
comunicare

Limba şi
literatura română

Lecturile copilăriei

19. V-A

Limbă şi
comunicare
Tehnologii

Limba şi
literatura română
TIC

Să scriem corect

21. V-A

Limbă şi
comunicare, Arte,
Tehnologii

Mici actori,
spectacole mari

22. VI-A

Limbă şi
comunicare

Interdisciplinar,L
imbă şi
comunicare,
Arte, Tehnologii
Limba şi
literatura română

23. VI-A

Tehnologii

TIC

24. VI-A

Arte

25. VI-B

Matematica şi
ştiinţele naturii

Interdisciplinar:
limba română şi
educaţie plastică
Ştiinţe ale naturii

Prietenul meu
calculatorul
În lumea poveştilor în
acuarelă

26. VI-B

Tehnologii

Educaţie
tehnologica

Decoraţiuni interioare

27. VI-B

Matematică şi
ştiinţele
naturii
Limbă şi
comunicare

Matematică şi
explorarea
mediului
Limba şi
literatura română

Matematică
distractivă

29. VII-A

Tehnologii

TIC

30. VII-A/B

Arte

31. VII-B

Limbă şi
comunicare

Interdisciplinar:
limba română şi
ed. plastică
Limba şi
literatura română

Prietenul meu
calculatorul
În lumea poveştilor în
acuarelă

15. IV-B

20. V-A

28. VII-A

Modelaj

Prietenul meu
calculatorul

Gramatica aplicată

Explorarea lumii
înconjurătoare

Gramatică aplicată

Gramatica aplicată
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32. VII-B

Tehnologii

TIC

Prietenul meu
calculatorul

33. VIII-A

Limba şi
literatura română
TIC

Gramatică aplicată

34. VIII-A

Limbă şi
comunicare
Tehnologii

35. V-VIII

Transcurricular

Transcurricular

Labiolectura ca
abilitate de viață

36. VIII-B

Tehnologii

Abilitare
manuala

Decoraţtiuni
interioare

37. VIII-B

Matematică şi
ştiinţele naturii

Biologie

Prietenii naturii

38. VIII-B

Arte

Educație plastică

Modelaj

39. IX-B

Matematică şi
ştiinţele naturii

Biologie

Prietenii naturii

40. IX-B

Tehnologii

Abilităţi manuale

Decoraţiuni interioare

41. IX-B

Arte

Educație plastică

Modelaj

Prietenul meu
calculatorul

CURRICULUM LA DECIZIA LOCALĂ LICEU
Anul şcolar 2017-2018
Clasa

Disciplina

Ore/Sapt

a IX-a

La frontierele electronicii

30

a X-a

Calitatea şi fiabilitatea
produselor electrotehnice

30
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ANALIZA SWOT- DOMENIUL CURRICULUM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Adaptarea curriculum-ului la cerinţele educative Limitarea posibilităţii parcurgerii programelor
speciale ale copiilor cu deficienţe de auz şi şcolare din învăţămâtul de masă (obligatoriu
dezvoltarea CDS pornind de la diagnosticul pentru elevii cu deficienţe senzoriale) datorită
nevoilor individuale de educaţie.
gradelor deficitului auditiv şi dezvoltării
cognitive specifice deficienţilor de auz.
Promovarea în cadrul curriculum-ului la decizia
şcolii a unor opţionale în conformitate cu cerinţele Ritmul lent al reabilitării auditiv-verbale la
educaţiei şi tehnologiei actuale.
elevii care se înscriu după vârsta de 4 ani la
grădiniţă şi care nu beneficiază de protezare
Programe pentru C.D.S.-uri aprobate de ISJ auditivă precoce.
adaptate specificului dizabilitatii auditive.
Dificultăţi de predare a curriculum-ului
Creşterea promovabilităţii la evaluarea naţională obligatoriu de către cadrele didactice care
şi la bacalaureat. Creşterea mediilor obţinute de predau discipline de specialitate la gimnaziu şi
elevi la examenele de bacalaureat şi de evaluare liceu.
naţională.
Puţini absolvenţi sunt integraţi în muncă, în
Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevi la profilul absolvit.
concursuri de specialitate şi concursuri sportive,
cultural-artistice la nivel naţional şi internaţional. Insuficienta dotare cu materiale auxiliare
curriculare la disciplinele de specialitat, mai
Oferirea unor alternative educaţionale pentru ales la ciclul liceal ( limbi moderne, istorie,
copiii integraţi în învăţămantul de masă prin geografie,
fizică,
biologie),
adaptate
Centrul de Suport Familial şi Recuperare specificului deficienţei.
Timpurie a Copiilor cu Deficienţe Auditive şi
Asociate Cluj-Napoca.
Valorificarea insuficientă a tehnologiei
informatice existente pentru creşterea calităţii
Promovarea integrării şcolare a copiilor cu procesului educaţional.
dizabilităţi auditive, oferirea de suport
psihopedagogic pentru elevii integraţi individual
în învăţământul de masă.
Promovarea şi aplicarea programelor de
intervenţie de tip personalizat.
Posibilitatea evaluării, diagnosticării şi protezării
în cadrul şcolii.
Auxiliare curriculare realizate de către profesorii
din instituţie.
Reviste şcolare pentru fiecare ciclu de şcolarizare.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Curriculum
Naţional
modern,
conform Participarea elevilor cu dizabilităţide auz şi
orientărilor agreate la nivel european, adaptat asociate la teste naţionale presupune un mare
dizabilitatii auditive.
efort din partea elevilor pentru a recupera
decalajele existente, prin urmare unii
Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru toate absolvenţi nu se înscriu la aceste examene.
disciplinele.
Lipsa motivaţiei pentru studiu din cauza
Organizarea de evaluări respectând specificul dificultăţii parcurgerii programei şcolare, în
dizabilităţii (posibilitatea existenţei examenelor condiţiile dizabilităţii auditive.
differentiate).
Instabilitatea programelor şcolare.
Ofertă educaţională îmbunătăţită cu alte Încărcarea excesivă a programelor şcolare
specializări potrivite elevilor cu dizabilităţi Limite în resursele materiale, financiare şi
auditive (la nivel liceal).
informaţionale necesare.
Număr redus de manuale alternative şi calitatea
acestora.

2. RESURSE UMANE
2.1 Elevii
Există concordanţă între evaluarea internă şi evaluarea a elevilor. Numărul elevilor care au
obţinut medii peste 5 la Evaluarea Naţională şi peste 6 la Bacalaureat a crescut faţă de anii anteriori.
Aspecte care necesită îmbunătăţire:
- Promovarea ofertei educaţionale
- Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării
-Măsurile recuperatorii vor fi luate pentru fiecare elev în parte în funcţie de cunoştinţele deţinute de
acesta.
Cauze identificate:
Exprimarea elevului deficient de auz este deficitară, vocabularul acestuia este sărac,
posibilităţile de exprimare sunt reduse, ele necesitând sprijin pentru înţelegerea cerinţelor şi ajutor
continuu în rezolvarea lor, de aceea fiecare cerinţă trebuie să fie explicată fiecărui elev în parte.
Există preocuparea pentru revizuirea ofertei educaţionale, în funcţie de rezultatele obţinute în urma
evaluării.
Există proceduri interne adecvate de identificare a punctelor tari şi a celor slabe, a
oportunităţilor şi ameninţărilor (valorificarea monitorizării evoluţiei elevilor şcolarizaţi,
valorificarea impresiilor culese la lectoratele cu părinţii, valorificarea rezultatelor inspecţiilor
şcolare).
- Sunt realizate analize semestriale şi anuale care folosesc şi indicatori ai sistemului naţional
de învăţământ: procentul de promovabilitate, rata de absolvire, rata de succes, rata de tranziţie la
următorul nivel etc.
- Participând la evaluări naţionale elevii au avut ocazia să se familiarizeze şi cu alte modele
de teste care sunt adresate copiilor fără deficienţă.
- Aceste teste dezvoltă copiilor motivaţia pentru învăţare
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Aspecte care necesită îmbunătăţire:
Se impune suplimentarea timpului de lucru în cazul testărilor naţionale şi formularea în
termeni accesibili elevilor cu deficienţă de auz.Subiectele trebuie realizate pentru nivelul de
înţelegere al elevilor cu deficienţă de auz. Oportunitatea de a face analiză comparativă între
diferitele tipuri de învăţământ de masă şi special.
Cauze identificate:
Problemele întâlnite au fost datorate capacităţii reduse a copilului cu deficienţă de auz în
înţelegerea unor texte, a unor cerinţe şi a capacităţii deficitare a acestuia de exprimare.
La conceperea testelor să fie consultaţi şi profesorii din şcolile speciale, iar testele sa fie adaptate
nivelului de înţelegere al elevilor cu deficienţă de auz.
Situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare la sfârşitul semestrului I, 2016-2017
a.Nivelul primar

Clasa

Pregătitoare
IA
II A
II B
III A
IIIB
IV A
Total

Elevi la sfârşitul
semestrului I

Fete

Băieţi

Total

3

2

5

2
2
2
1
10

2
5
3
6
2
3
23

4
7
3
8
2
4
33

Elevi promovaţi şi
calificativele
obţinute

S

1
1
2
4

B

1
4
2
2
2
1
12

Elevi cu Elevi Elevi cu
situaţia transnota
neînche- feraţi scăzută la
iată/
purtare
Amânaţi
medical

FB

2
3
6
1
12

1
-

-

-

1

-

-

a. Nivelul gimnazial
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Clasa

VA
VB
VI A
VI B
VIIA
VII B
VIII A
VIIIB
TOTAL
V-VIII

Elevi la sfârşitul
semestrului I

Elevi promovaţi/ medii

Fete

Băieţi

Total

5-6,99

7-8,99

9-10

2
2
6
3
2
2
8
3
28

7
1
3
3
5
5
1
25

9
3
9
6
7
2
13
4
53

2
2
-

5
1
9
1
5
1
9
2
32

2
-

1
1
1
7

1
2
3
1
9

Situaţia
neînche
-iată

Trans
feraţi

Nota
scăzută
la
purtare

1

-

1
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b. Nivelul liceal
Elevi la sfârşitul
semestrului I

Clasa

Elevi promovaţi/ medii

Fete

Băieţi

Total

IX A

9

4

13

1

8

4

XA

7

4

11

5

3

3

2

2

1

1

XB

5-6,99 7-8,99

Situaţia Transneînche feraţi
-iată

Nota
scăzută
la
purtare

9-10

XI

4

5

9

-

7

2

XII

2

8

10

1

8

1

Total
IXXII

22

23

45

8

27

10

1
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Situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare la sfârşitul semestrului II, 2016-2017
a. Nivelul primar
Clasa

Elevi la sfârşitul
semestrului II

Fete
PREGATI3
TOARE A
IA
2
II A
2
II B
III A
2
III B
IV A
1
Total
10
I-IV

Cu situaţia
neîncheiată/
Amânaţi
medical

Elevi promovaţi
şi calificativele
obţinute

Băieţi
2

Total
5

2
5
3
6
2
3
23

4
7
3
8
2
4
33

S

B

1
1

2
7
2
4
2
4
21

Elevi
transferaţi

Elevi cu
nota
scăzută la
purtare

FB

5
4
9

b. Nivelul gimnazial şi liceal
Clasa

Elevi la sfârşitul semestrului Elevi promovaţi/ medii
II

Fete
VA
VB
VIA
VIB
VIIA
VII B
VIII A
VIII B
TOTAL
V-VIII

IX A
XA

2
1
6
3
2
2
8
3
27

9
7

Băieţi

Total

Cu situaţia
neîncheiată
Amânaţi
medical

Trans
fer

Elevi cu
nota
scăzută
la
purtare

5-6,99 7-8,99 9-10

7
1
3
3
5
5
1

9
2
9
6
7
2
13
4

1
1
2

6
1
7
1
4
3
10
2

2
2
1
3
1
3
-

2

25

52

4

34

12

2

4
4

13
11

3
2

5
7

3
2

-

1
41

XB
XI
XII
Total
IX-XII

4
2

2
5
8

2
9
10

1
3
2

1
6
7

1

22

23

45

11

26

6

1

-

Rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul I al anului şcolar
2016-2017
clasa
I-IV
V-VII
IX-XII
Total medii
procent

5-6.99
4
7
8
19

medii
7-8.99
12
32
27
71

9-10
12
9
10
31

15.70%

58.67%

25.61%

Rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul I al anului şcolar:
 15,70% din elevi au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99
 58.67% din elevi au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99
 25.61% din elevi au obţinut medii cuprinse între 9 -10
Rezultatele obţinute de elevii de la nivelul liceal în semestrul I al anului şcolar:
 17.78% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99
 60.00% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99
 22,22% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 9 -10
Rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul II al anului şcolar
2016-2017
clasa
medii
5-6.99
7-8.99
9-10
1
21
9
I-IV
4
34
12
V-VII
11
26
6
IX-XII
16
81
27
Total medii
12.90%
65.32%
21.77%
procent
Rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul II al anului şcolar:
42

 12.90% din elevi au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99
 65.32% din elevi au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99
 21.77% din elevi au obţinut medii cuprinse între 9 -10
Rezultatele obţinute de elevii de la nivelul liceal în semestrul II al anului şcolar:
 25.58% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99
 60.46% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99
 13,95% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 9 -10
Rezultatele obţinute de elevii clasele I-XII în anul şcolar 2016-2017
Nr.
Crt.

Medii

1.
2.
3.

Medii cuprinse între 5- 6,99
Medii cuprinse între 7- 8,99
Medii cuprinse între 9 -10

Semestrul I
15,70%
58.67%
25.61%

Semestrul al II-lea
12.90%
65.32%
21.77%

Grafic privind rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul I şi II al
anului şcolar 2016-2017

43

Rezultatele obţinute de elevii clasele IX-XII de la nivelul liceal în anul şcolar
2016-2017

Nr. Crt.

Medii

Semestrul I

Semestrul al II-lea

1.
2.
3.

Medii cuprinse între 5- 6,99
Medii cuprinse între 7- 8,99
Medii cuprinse între 9 -10

17.78%
60.00%
22.22%

25.58%
60.46%
13.95%

RATA DE PROMOVARE –an şcolar 2016-2017 pe cicluri şcolare, sexe
Nivelul

Număr de elevi

din care fete

Promovaţi

din care fete

Promova
bilitate
%

din
care
fete

Repetenţi

Învăţământ primar
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal
Total

33
53
43
139

10
25
22
57

33
53
43
139

10
25
22
57

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

-

din
care
fete
-
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONAL
La examenul de Evaluarea Naţională au participat 12 elevi, absolvanţi ai clasei a VIII-a, cu
procentul de promovabilitate pe discipline :
Limba şi literatura română 50%
Matematică 50%.
Anul şcolar

Rezultate

2016-2017

Sub 5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

Elevi înscrişi la
evaluarea naţională
12

7

3

1

1

-

-

Graficul rezultatelor la Evaluarea Naţională

Rezultate
Evaluare Naţională
Rezultate <5

Rezultate 5-6

Rezultate 6-7

Rezultate 7-8

Rezultate 8-9

Rezultate 9-10

0%
8%

25%

0%
8%
59%
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ŞI LA EXAMENELE DE
CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
Număr
Anul
Profil/
Calificarea
de
Nivelul
şcolar
Domeniul profesională elevi
înscrişi

Examen de certificare a
competenţelor
profesionale
Nr.elevi Nr.
%
prezenţi elevi
la
reuşiţi
examen

2016- Liceal
2017

Tehnic

Tehnician
operator
tehnică de
calcul

10

10

10

100%

Examen de Bacalaureat
Nr de elevi
prezenţi la
examen

Nr de elevi
reuşiţi

total

total
10

1(medie
intre 7-8)

Performanţele elevilor la olimpiade şi concursuri-an şcolar 2016-2017
Nivel

Premii
Premiu I
Premiu II
Premiu III
Menţiuni
Premii speciale
Excelenţă

LOCAL JUDEŢEAN REGIONAL NAŢIONAL INTERNAŢIONAL
11
2
1
3
1

16
8
8
5
8
2

7
6
1
3
4
-

12
1
3
3
4
-

2
5
4
5
6
-
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2.2. Cadrele didactice
Cadrele didactice au avut, în general, o bună pregătire de specialitate şi metodică.
Activităţile au fost bine şi foarte bine organizate, atât sub aspect metodic, cât şi sub aspectul
rigurozităţii conţinuturilor. Există preocupare pentru introducerea unor strategii şi metode moderne
de predare, pentru dezvoltarea creativităţii elevilor. S-a remarcat, în general, bună colaborare a
elevilor cu profesorii, evaluarea elevilor realizându-se atât prin aprecierea parcursului în timpul
lecţiei, cât şi prin verificarea temelor.
Elevii sunt implicaţi activ în activităţile de învăţare, prin dialog frontal, prin munca în
echipe, prin stabilirea de sarcini individuale, prin dezbateri etc.
Se pune accent pe predarea şi învăţarea activ-participativă, elevii devin parteneri de dialog
în actul didactic, sunt implicaţi şi responsabilizaţi. Se lucrează diferenţiat, acolo unde este cazul,
iar pe parcursul orelor asistate, majoritatea elevilor au făcut faţă sarcinilor.
Aspecte care necesită îmbunătăţire:
Uneori există tendinţa profesorilor de a lucra exclusiv frontal, fără a folosi limbajul mimicogestual sau fără a verifica dacă elevii au înţeles mesajul transmis. Elevii deficienţi de auz se
exprimă cu oarecare dificultate, unii au nesiguranţă datorită insuficientei aprofundări a cunoştinţelor
de bază. Exprimarea în scris este deficitară la elevii cu deficienţe în comparaţie cu elevii auzitori.
Există situaţii când profesorul nu înţelege mesajul transmis de către elevi, fie datorită
exprimării cu dificultate a elevului, fie datorită faptului că profesorul nu cunoaşte limbajul mimicogestual
Cauze identificate:
Lipsa de experienţă didactică în cazul unor profesori debutanţi.
Gestionarea deficitară a timpului determină unele cadre didactice să neglijeze evaluarea, notarea
elevilor şi uneori notarea absenţelor. Nu există un curriculum specific pentru elevii cu deficienţe de
auz.
Se constată la nivelul şcolii o preocupare a profesorilor în vederea obţinerii gradelor
didactice, ceea ce indică faptul că sunt interesaţi de formarea şi dezvoltarea profesională continuă.
Dezvoltarea profesională a personalului didactic:

An
20162017

Total
prof.
76

Titulari

Debutanti

49

1

Cu
definitivat
21

Gradul II

Gradul I

Doctorat

19

31

2

Statutul personalului didactic
An

Total prof.

Titulari

Suplinitori

2016-2017

76

49

27

47

Situaţia înscrierilor la grade didactice şi sesiuni de susţinere
Definitivat

-

Gradul II

Gradul I

IC1sesiunea2018

IC2
Sesiunea2017

1

5

IC1
sesiunea20172019
1

IC2
sesiunea20162018
3

Diagnoza resursei umane specifică unităţii de învăţământ
-Număr norme didactice an şcolar 2016-2017: 73,65 norme didactice
-Număr persoane angajate an şcolar 2016-2017: 128 persoane
-Număr cadre didactice titulari/suplinitori/cumul an şcolar 2016-2017: 74
-Număr de cadre didactice necalificate an şcolar 2016-2017: 2 cadre didactice, calificate în altă
specialitate

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în anul şcolar
2016-2017
1. Participare la cursuri/programme de perfecţionare/ workshopuri/ simpozioane/ schimburi
de experienţă/ sesiuni de comunicări/proiecte

Nr.crt.

1

2

3

4
5

DOMENIUL DE INTERES
Învățământ special
”Participarea sustenabilă a activităților sportive la persoanele cu deficiență vizuală și/sau nevăzătoare”
”Utilizarea platformei logopediainstrument digital educațional pentru
dezvoltarea limbajului”
Activitate metodică- ” Metode tehnici și modele de psihopedagogie
experiențială în reabilitarea copiilor
cu deficiențe de auz și asociate
Workshop- „ Vocea și tulburările de
voce”
Simpozion național- „ Urme vii spre
școala românească de mâine”

FURNIZOR DE
FORMARE
Proiect-STAII VIT
ERASMUS

NR.CADRE
DIDACTICE
PARTICIPANTE
1

Salvați copiii
CCD Cluj

4

CCD Cluj
ȘcoalaGimnazială
Kosmutza Flora Cluj

6

ASTTLR- Cluj

6

Școala
Gimnazială
Baciu, Cluj

2
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6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

„Program de dezvoltare a competențelor emoționale la copiii cu CES- „
Cum te simți azi”
„Abilitarea curriculară a cadrelor
didactice în învățămâtul primar
pentru clasa pregătitoare”
Workshop- „ Icoane pe sticlă în
Transilvania”
Conferința națională-Museums and
individuals withVisual Impairments:
Friends or Strangers
Conferința Națională – Interferențe
teoretico practice în terapia tulburărilor de limbaj oral și scris. Metode
de bună practică
„Intervenții psihopedagogice în
corectarea tulburărilor de limbaj și
comunicare la copiii cu CES”
„Terapia prin muzică- Mijloc de
recuperare a copiilor cu dizabilități”

„ Aspecte ale formării și dezvoltării
competențelor metacognitive la
elevi”
Școala de vară internațională „
Comunicarea alternativă și augumentativă în contextul dizabilității
multiple”
Conferința Internațională :
”Tulburările de învățare : Evidențe
științifice și abordări pragmatice”
Evaluarea competențelor de evaluare
scrisă în limba română
Competențe integrate în societatea
cunoașterii
Predarea inovativă a limbii române
în societatea cunoașterii
Devoltarea profesională continuă pe
competențe instrumentale
Simpozion „ Promovarea bunelor
practici în învățământul special
românesc ”

CCD Cluj

6

CCD - Cluj

2

CCD - Cluj

1

UBB Cluj

2

UBB Cluj

5

CCD Cluj

12

Asociația NONIUSZ
Asociația Autism
Transilvania
Asociația Music as
Terapy International
CCD Cluj
CCD Cluj

1

Departamentul
Psihopedagogie
Specială a UBB Cluj

2

Departamentul
Psihopedagogie
Specială a UBB Cluj
UBB Cluj

6

CCD Cluj

2

CCD Cluj

1

CCD Cluj

1

Școala
Gimnazială
Specială Transilvania

1

1

1

49

21

22
23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

Conferința națională „ Procesarea
fonologică-element central al achiziției limbajului oral și scris”
Tulburarea de comunicare socială
( pragmatică)
Curs de prim ajutor
Simpozion național „ Incluziunea
școlară și socioprofesională a
elevilor cu Ces”
Evaluarea de calitate – preinspecția
școlară
Curs postumiversitar – modul
pedagogic de nivel II

UBB Cluj

7

ASTTLR Cluj

1

SMURD Cluj
Liceul
Tehnologic
SAMUS

3
1

CCD Cluj

1

Departamentul pentru
pregătirea
Personalului Didactic
Simpozionul Național „ Curriculum. Școala Gimnazială
Perspective. Conexiuni. Experiențe
Mihai Viteazul
Târgoviște
Simpozionul național- „ Exemple de Centrul Școlar de
bune practici în recuperarea elevului Educație Incluzivă „
cu CES
SF. Andrei”- Gura
Humorului
Simpozion Național- „ Copiii
ISJ Vaslui
prietenii pădurii
C.S.E.I. „ Constantin
Pufan” Vaslui
Workshop: Diagnostic și evaluare în UBB- Clujtulburările specifice de învățareDepartamentul de
Practici curente și demersuri validate Psihopedagogie
științific”
Specială Cluj
Conferința de diseminare în cadrul
UBB- Clujproiectului ERASMUS + Effectiv
Departamentul de
Education for People Working with
Psihopedagogie
Vulnerable Persons
Specială Cluj
Sesiunea Științifică „ Cercetări
Academia Românăteoretice și aplicative în psihologie și Filiala Cluj- Napocaștiințele educației”- în cadrul Zilelor Sectorul de Psihologie
Academice Clujene
și Științe ale Educației
al Institutului de
Istorie „George
Barițiu
Conferița„ Educația autdoor”
CCD Bistrița
ISJ Bistrița
Dezvoltarea profesională în
UBB Cluj- Fac. De
domeniul educației incluzive speciale Psihologie și Științe
ale Educației
Workshop- Terapia limbajului la
ASTTLR Cluj

1

1

1

2

2

1

1

1
1

1
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36
37

38

răscruce-Provocări și inovații”
Cerc pedagogic Liceul tehnologic
Special „ SAMUS” Cluj- Napoca
Abordări psihopedagogice ale
reabilitării auditiv- verbale la copii
cu CES
Să creștem sănătoși -proiect cultural
educativ

Liceul Tehnologic
SAMUS Cluj
CCD Cluj

1

Biblioteca județeană
Octavian Goga Cluj

1

1

Echivalarea gradelor didactice şi a formelor de perfecţionare profesională prin
masterate, conform metodologiei şi legisleţiei în vigoare ordin 5562/07.10.2011, art.8 și art.9.
Activitatea de echivalare a gradelor didactice şi masteratelor, s-a desfăşurat conform
metodologiei şi legisleţiei, întrunindu-se comisia de echivalare pentru analizarea dosarelor şi
eliberarea adeverinţelor de echivalare pentru dosarele acceptate şi în conformitate cu legea.
CURSURI DE FORMARE
- „Program de dezvoltare a competențelor emoționale la copiii cu CES”-organizator CCD
Cluj- 20 de ore
- „Participare sustenabilă la activitățile sportive a persoanelor cu deficiență vizuală și sau
nevăzătoare”-organizator PROIECT STAII VIT ERASMUS- 40 de ore
- „Utilizarea platformei Logopedia- instrument digital educațional pentru dezvoltarea
limbajului”- organizator Salvați Copiii și CCD Cluj- 18 ore
- „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa
pregătitoare”- organizat de CCD Cluj-16 ore
- „ Intervenții psihopedagogice în corectarea tulburărilor de limbaj și comunicare la copiii cu
CES”-organizator CCD Cluj-30 de ore
- „Terapia prin muzică- mijloc de recuperare a copiilor cu CES”-organizat de Asociația
NONIUSZ, Asociația Autism Transilvania, Asociașia Music as Therrapy International, CCD
Oradea-20 de ore
- „ Aspecte ale formării competențelor metacognitive la elevi”-organizator CCD Cluj-4 ore
- „Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română”-organizat de UBB Cluj –
Facultatea de Litere- 100 de ore
- „Competențe integrate în societatea cunoașterii”- organizat de CCD Cluj-89 de ore
- „Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii”-organizat de CCD Cluj- 89
de ore
- „Dezvoltarea profesională continuă pe componeta instructivă”- organizat de CCD Cluj-89
de ore
- „Tulburarea de comunicare socială pragmatică”- organizat de ASTTLR Cluj- 6 ore
- „Reprezentarea și procesarea fonologică. Punți psiholingvistice.”-organizat de ASTTLR-6
ore
- „Curs de prim ajutor”-organizat de SMURD Cluj-4 ore
- „Evaluarea de calitate prin inspecția școlară”- organizat de CCD Cluj- 22 de ore
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- Curs postuniversitar de nivel pedagogic II- organizat de Departamentul de Pregătire a
personalului Didactic Cluj- 35 credite
- „Dezvoltarea profesională în domeniul educației incluzive/speciale- organizat de UBB
Cluj, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației-84 de ore
- „Diagnostic, Evaluare și Intervenție în Tulburările de Limbaj”- organizat de Colegiul
Psihologilor ROMANIAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF GAMBLING-25 credite
- „Depresia-strigătul tăcerii”- organizator Asociația C.I.S. IMPROVE-20 credite
- „Abordări psihopedagogice ale reabilitării auditiv-verbale la copii”- organizat de CCD
Cluj-20 de ore.
ACTIVITĂȚI METODICE
- „Metode, tehnici și modele de psihopedagogie experiențială în reabilitarea copiilor cu
deficiențe de auz și asociate”-organizat de CCD Cluj și Școala Gimnazială Specială Kosmutza
Flora- 6 ore.
CONFERINȚE/SIMPOZIOANE/WORKSHOPURI
- Simpozion Național –” Urme vii spre școala românească de mâine”-organizat de Școala
Gimnazială Baciu Cluj
- Workshop- „ Vocea și tulburările de voce.”- organizat de ASTTLR Cluj
- Workshop- „ Icoane pe sticlă în Transilvania”- organizat de CCD Cluj
- Conferința națională- „ Museums and individuals with visual impairments Friends or
Strongers”- organizat de UBB Cluj
- Conferința națională – „ Interferențe teoretico practice în terapia tulburărilor de limbaj oral
și scris. Modele de bună practică”- organizat de UBB Cluj
- Școala de vară internațională- „ Comunicarea alternativă și augumentativă în contextul
dizabilității multiple”- organizat de UBB Cluj- Departamentul de Psihopedagogie Specială Cluj
- Conferința internațională- „ Tulburări de învățare – evidențe științifice și abordări
pragmatice”- organizat de UBB Cluj- Departamentul de Psihopedagogie Specială Cluj
- Simpozion național- „ Promovarea bunelor practici în învățământul special românesc”organizat de Școala Specială Transilvania Baciu
- Conferința Națională- „ Procesarea fonologică element central al achiziției limbajului oral
și scris”- organizat de ASTTLR Cluj
- Simpozion național- „ Incluziunea școlară și socio-profesională a elevilor cu CES”organizat de Liceul Tehnologic SAMUS Cluj
- Simpozion național- „ Curriculum. Perspective. Conexiuni. Experiențe.” – organizat de
Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște”
- Simpozion național- „ Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES”-organizat
de Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei”- Gura Humorului
- Simpozion național- „ Copiii prietenii naturii”-organizat de ISJ Vaslui C.S.E.I. „
Constantin Pufan Vaslui
- Simpozion național- „ Tulburări de învățare: evidențe științifice și abordări pragmatice”organizat de UBB Cluj
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- Workshop- „ Diagnostic și evaluare în tulburările specifice de învățare. Practici curente și
demersuri validate științific”- organizat de UBB Cluj- Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială Cluj
- Conferința de diseminare în cadrul proiectului ERASMUS +- Effectiv Education for
People working with Wulnerable Persons- organizat de UBB Cluj- Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației Departamentul de Psihopedagogie Specială Cluj
- Sesiunea științifică-„ Cercertări teoretice și aplicative în psihologie și științele educației”în cadrul Zilelor Academice Clujene- organizat de Academia Română – Filiala Cluj- NapocaSectorul de Psihologie și Științe ale Educației al Institutului de Istorie „ George Barițiu”
- Conferița națională- „ Educație autdoor”- organizată de CCD Bistrița și ISJ Bistrița
- Workshop- „ Terapia limbajului la răscruce. Provocări și inovații”- organizat de ASTTLR
Cluj- Napoca
- Conferița națională- „ Terapia tulburărilor de limbaj oral și scris”- organizat de ASTTLR
Cluj
PARTICIPARI ÎN CADRUL PROIECTELOR

Proiecte propuse spre finantare:
-Proiect Erasmus + „-Junior Hipen-Istoria uneşte tineri europeni”. Proiectul se va derula în anul
şcolar 2017-2018.
-Proiect Erasmus + Parteneriat Strategic „Open-Signed” Coordonator : Les Apprimeurs, Paris,
Franta, Parteneri: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, cadrele
didactice care predau la clasele I-IV. Proiectul se va derula în anul şcolar 2017-2018.
-Proiect Erasmus +KA1 „Accesibilitate şi incluziune socială prin LMG” parteneri Institut Public la
Persagotiere, Franţa. Proiectul nu a fost finanţat.

Proiecte derulate în parteneriat:
-„Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor cu deficiențe de auz utilizând rețele de
comunicare, mijloace media şi tehnologia informației”, proiect in Parteneriat cu Universitatea de
Medicină si Farmacie Cluj. Grup ţintă: 100 elevi cu dizabilităţi auditive.: septembrie 2016 - iunie
2017
-Proiect educaţional :Concurs Interdisciplinar de cultură generală pentru elevii cu deficienţă de auz
CAERI 1623/2017. Grup ţintă: elevii claselor IX- XIII.: 5 decembrie 2016 – 31 august 2017.
-Proiect educaţional Concurs de pantomimă, dramatizare și dans ”În lumea poveștilor”. Perioada în
care s-a derulat: ianuarie – iunie 2017. Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului: Grupele
de copii din sectorul preșcolar al Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz ClujNapoca, Grădinița cu program Prelungit ”DEGEȚICA”, Școala Gimnazială Specială ”Kozmutza
Flora”, Grădinița Malteză.
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Impactul activităţilor de perfecționare și de formare continuă
Activităţile desfăşurate au demonstrat aspecte pozitive atât asupra cadrelor didactice
participante cât şi asupra educabililor care au răspuns foarte bine noilor metode şi alternative de
educaţie sau noilor informaţii dobândite în urma formării cadrelor didactice.
Impactul pozitiv s-a demonstrat şi în cadrul diseminărilor de cursuri si proiecte realizate în
comisiile metodice, cercurile pedagogice sau conferințele şi simpozioanele la nivelul şcolii precum
şi în cadrul altor activități realizate la nivelul altor instituţii interesate. Acestea au avut un impact
pozitiv reflectat atât în cariera didactică personală cât şi în formarea educabilului.
Observaţii şi concluzii:
O parte dintre cadrele didactice şi-au realizat perfecţionarea necesară în anii şcolari
precedenţi prin obţinerea unor grade didactice, terminarea unor facultăţi, masterate, participarea la
anumite cursuri de perfecţionare.
Se recomandă:
 mai mare atenţie formărilor cu credite transferabile;
 consultarea de către toţi profesorii a ofertelor de cursuri de formare organizate de ISJ
Cluj/CCD Cluj, CNFP, universităţi.
 dovada absolvirii cursurilor se face cu documente oficiale (copii după diplome, adeverinte,
atestate);
 reflectarea cursurilor de formare în demersul didactic.
 susţinerea cursurilor în afara şcolii constituie un impediment datorat suprapunerii orelor de
curs cu cele de serviciu, de aceea ar trebui organizate mai multe cursuri de formare şi
perfecţionare în cadrul şcolii, fapt care ar favoriza participarea unui număr mai mare de
profesori la formarea continuă.
 unele dintre cursuri nu sunt cuantificate în credite transferabile, ceea ce constituie un factor
demotivant.
 oferta de formare va trebui completată cu managementul proiectelor.
 participarea pe rând la cursuri de formare şi perfecţionare continuă în vederea realizării celor
90 de credite necesare în termen de 5 ani.
 stimularea cadrelor didactice prin plata diferenţiată, în funcţie de performanţele profesionale
obţinute şi de implicarea fiecăruia în viaţa şcolii, soluţie aplicabilă ca urmare a procesului de
descentralizare a învăţământului şi ca urmare a evaluării cadrelor didactice după noile
criterii de performanţă.
 ca toţi profesorii care sunt preocupaţi să-şi completeze studiile în vederea perfecţionării
profesionale prin intermediul masteratului şi/sau doctoratului să beneficieze de anumite
avantaje, cum ar fi orar flexibil, un număr mai redus de ore, o stimulare financiară.
 acordarea unei atenţii sporite activităţilor metodice din cadrul comisiilor precum şi
activităţii de mentorat.
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2.3. Personal didactic auxiliar şi nedidactic

Contabil şef
Secretar şef
Bibliotecar
Administrator
Instructor de educaţie
Numărul personalul
didactic auxiliar: 31

Supraveghetor de noapte
Medic
Asistent medical
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Infirmieră
Asistent social
Informatician
Numărul
personalului
nedidactic: 23

Portar
Îngrijitor curăţenie
Muncitor calificat
Tehnician
Magaziner
Referent I
Funcţionar
Paznic -
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Trebuie menţionat de asemenea că personalul angajat la Liceul Tehnologic Special pentru
Deficienți de Auz, Cluj-Napoca – didactic, didactic auxiliar şi nedidactic – este calificat. Încadrarea
pe posturi şi statul de funcţii se realizează integral conform legii şi există şi sunt actualizate toate
documentele necesare managementului resurselor umane – cărţi de muncă, contracte de angajare,
fişe ale posturilor şi fişe de evaluare a activităţii, dosare personale etc.
Analiza SWOT -domeniul Resurse umane
PUNCTE TARI
*Personal calificat 100%
*Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesorpărinţi, profesor-profesor) existente, creează un
climat educaţional deschis, stimulativ.
*Participarea unui număr mare de profesori la
cursurile de formare continuă şi perfecţionare prin
C.C,.D, inscrierea la grade didactice, masterate in
domeniul de specialitate
*Rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare
judeţene, naţionale şi internaţionale.
*Participarea unui număr mare de profesori la
simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice
* Implicarea profesorilor şi elevilor în diferite
programe de parteneriat şcolar.
*Derularea unor programe educaţionale europene :
Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus+
* Menţinerea prin continuitate a unui număr mare
de profesori suplinitori
Părinţii sunt atraşi şi implicaţi în recuperarea
auditiv-verbală a copilului lor prin asigurarea
suportului familial în cadrul Centrului de Suport
Familial şi Recuperare Timpurie a Copiilor cu
Deficienţe Auditive şi Asociate, Centrul de
Reabilitare a Auzului si Limbajului.
OPORTUNITĂŢI
*Întâlnirile frecvente dintre cadrele didactice în
afara orelor de curs favorizează împărtăşirea
experienţei, creşterea coeziunii grupului şi o
comunicare mai bună.
*Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare
organizate de universităţi, C.C.D şi O.N.G.
*Posibilităţi
financiare
destinate
motivării
personalului şcolii şi elevilor.
*Creşterea numărului de ofertanţi şi programe de
formare
pentru
dezvoltarea
personală
şi
profesională.

PUNCTE SLABE
* Număr mare de profesori suplinitori datorită
imposibilităţii propunerii unor catedre la
titularizare, precum şi fluctuaţie mare a acestora
* Puţini profesori utilizează platforma AEL în
procesul de predare - învăţare
* Persistă tentaţia elementelor conservatoriste la
unii profesori în organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor şi în centrarea activităţilor pe nevoile
elevului.
* Implicarea aceluiaşi grup de persoane în
derularea unor proiecte şi în activităţile non
formale
* Slaba implicare a părinţilor în problemele şcolii
Colaborarea parinţi- profesori este deficitară
datorită distanţei faţă de domiciliu.
* Lipsa acţiunilor unitare în aplicarea unor
prevederi legale.
*Consiliul reprezentativ al elevilor este puţin
implicat în unele problemele specifice şcolii.
* Comunicarea cu părinţii se face adesea numai
în situaţiile de criză

AMENINŢĂRI
*Criza de timp a părinţilor reduce implicarea
familie în activitatea şcolară, fapt reflectat atât
prin relaţia profesor-elev, cât şi prin performanţa
şcolară.
* Lipsa perspectivei clare asupra viitorului
determinată de reforma societăţii în derulare.
* Migraţia părinţilor spre străinătate şi plasarea
copiilor în grija persoanelor fară autoritate.
* Insuficienta implicare a părinţilor şi factorilor
educativi externi în desfăşurarea activităţilor din
şcoală.
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3) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, Cluj-Napoca cuprinde două corpuri de
clădire, unul situat pe str. Dorobanților nr 40 și unul situat pe str. Dorobanților nr. 46.
Instituția dispune de :
• Săli de clase adaptate deficienţei
• Cabinet de audiologie şi psihodiagnoză
• Cabinete de terapii, logopedie
• Sală de stimulare multisenzorială
• Bibliotecă cu sală de lectură
• Sală de arte şi meserii
• Sală de sport
• Sală de calculatoare, sală AEL
• Atelier de tâmplărie
• Teren de sport
• Laborator de reparaţii aparate auditive şi confecţionare olive
• Cabinet medical
• Cantină
• Dormitoare

Starea clădirilor :
o Condițiile igienico-sanitare de funcționare sunt îndeplinite în mare parte;
o Clădirea este veche, însă s-au efectuat lucrări de întreținere și modernizare;
o Mobilierul școlar este adaptat specificului dizabilității și vârstei elevilor;
o S-au amplasat sisteme de securitate la intrare;
o Unele săli de clasă sunt supraîncărcate;
o Dormitoarele din internat nu corespund standardelor de calitate, spațiile fiind
insuficiente pentru numărul elevilor;
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o Cantina este mică, elevii servesc masa în mai multe serii;
o Biblioteca dispunde de o sală de lectură foarte mică;
o Sălile de clasă, cabinetele de terapii, atelierele și laboratoarele sunt insuficient dotate
cu tehnică modernă, cu aparate moderne pentru pregatirea practică a elevilor de
liceu.
Analiza SWOT - Resurse materiale și financiare
PUNCTE TARI
Şcoala dispune de săli de clasă moderne,
renovate, adaptate specificului deficienţei de auz,
laboratoare şi cabinete pentru terapii specifice de
compensare, bibliotecă, sala de arte- craft –room,
sala de sport, internat cu cantină proprie.
Utilizarea în cadrul activităţilor instructiveducative a platformei AEL,
a soft-urilor
educaţionale adaptate copiilor cu deficienţe de
auz.
*Dotarea cabinetelor, laboratoarelor, a sălii de
sport, a bibliotecii, cabinetelor medicale şi a
cabinetelor de terapii specifice de compensare , a
cabinetului psihopedagogic
*Existenţa unor mijloace moderne de informare
(internet) şi auxiliare (videoproiector, video,
DVD, aparat de fotografiat).
- Existența dispozitivelor specifice de evaluare si
de realibitare auditivă ( audiometru, auditrainere,
softuri educationale specifice: Tara, Evalogos,
Tara, Echo, Widgit SimWriter, Widgit In print)
*Liceul dispune de fonduri băneşti extrabugetare
(sponsorizări).
* Editarea prin eforturi proprii a revistelor
liceului,
* Organizarea activităţilor dedicate « Întâlnirilor
dintre generaţii »
* Existenţa capelei liceului
OPORTUNITĂŢI
*Descentralizarea şi autonomia instituţională.
*Relaţii de parteneriat cu comunitatea locală
(primărie, părinţi, agenţi economici)
*Alocarea fondurilor necesare continuarii lucrarii
de constructie a cladirii internat si cantină
*Posibilitatea antrenării părinţilor şi elevilor în
activităţile de întreţinere a şcolii de modernizarea
bazei materiale şi în amenajarea unor săli de
clasă.

PUNCTE SLABE
*Lipsa informatizării bibliotecii
*Fondul de carte al bibliotecii nu este
reactualizat în suficientă măsură cu noile
apariţii din diferite domenii.
*Insuficienta dotare a laboratoarelor şi
cabinetelor cu tehnică modernă, cu aparate
moderne pentru pregatirea practica a elevilor de
liceu
*Spații auxiliare nedecvate numarului de eveli
*Uzura fizică şi morală a bazei materiale
*Insuficienta preocupare pentru conştientizarea
elevilor spre păstrarea şi întreţinerea spaţiilor
şcolare.
Absenţa unei strategii mai eficiente de
atragerea a sponsorizărilor.

AMENINŢĂRI
*Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a dotărilor existente.
*Întârzieri birocratice în alocarea unor fonduri
pentru diferite lucrări.
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* Existenţa programelor de granturi şcolare, de
dotare cu material didactic
*Posibilitatea ofertării de servicii către
comunitate

4. RELAŢII DE PARTENERIAT
1. Cooperare internațională
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca are
experienţă bogată în derularea de proiecte şi programe educative naționale și
internaționale în parteneriat cu intituții din țară și din străinătate.
Liceul este membru al Reţelei Europene HIPEN – Hearing Impairment
Professionals European Network HIPEN, reţea compusă din organizaţii
europene care asigură servicii pentru persoane cu deficienţe de auz, servicii de
tip reabilitare, educaţie, angajare, pregătire profesională, cercetare.
În cadrul HIPEN, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz are calitate de
membru-fondator, la Cluj-Napoca fiind semnat acordul de colaborare, document cu valoare de
statut “Memorandum of Understanding”.
HIPEN are ca scop dezvoltarea şi promovarea activităţilor menite să îmbunătăţească
situaţia persoanelor cu deficienţe de auz. Membrii HIPEN din 9 ţări europene, cooperează
permanent, în spaţiul european, pentru a promova aceste activităţi. Activitatea membrilor networkului este concretizată în implementarea unor serii de proiecte din cadrul programelor europene
Tineret în Acţiune, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus+
Principalele proiecte europene derulate în perioada 2011-2017 care au contribuit la
creșterea calității educației în cadrul instituției prin transferul de bune practici sunt:
 Tineret în Acţiune „Junior HIPEN”, „Junior HIPEN 2”, „Junior HIPEN 3” – 2012-2013
 Proiect Leonardo da Vinci Multilateral Dezvoltare de Inovaţie “Prodeaf Toolkit” 509903LLP-1-2010-1-FR-LEONARDO-LMP, 2010-2012
 Proiect Leonardo da Vinci Parteneriate „Accompagnement de Familles a besoins specifiques
avec Enfant Sourd”, AFES
 Proiect nr: GRU-13-P-LP-369-CJ-Fr, „HIC Family Support” 2013-2015
 Proiect nr: LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/303, „Educarea şi recuperarea copiilor cu
deficienţă de auz şi deficienţe asociate în vederea integrării sociale”, 2013-2014
 Proiect Erasmus+ „Formarea competenţelor de comunicare la copiii cu deficienţă de auz
prin metoda verbo-tonală-premisă a incluziunii sociale” cu număr naţional de identificare:
2014-1-RO01-KA101-014915, 2015-2016
 Proiect Erasmus+, , Parteneriat Strategic ,”SINGS IN EUROPE II ”, coordonator
Asociaţia Suport For Youth Development, 2015-2016
 Proiect Erasmus+ Parteneriat Strategic, Cooperare pentru inovaţie şi schimb de bune
practici, Acţinea cheie K2016, “OPEN SIGN, SOCIO-EDUCATIONALE-MAGAZINE
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FOR EUROPEAN DEAF CHILDREN”, Proiect nr: 2017-1-FR01-KA201-037433, 20172019
 Proiect Erasmus+, Mobilităţi ale tinerilor, “History- Unifying Young European”, Proiect nr.
KA1- KA105-A-4.06, 2017+2018
2. Parteneriate naționale
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca este implicat anual în
parteneriate pentru derularea unor proiecte naționale, în organizarea de concursuri la nivel
internațional, național, interjudețean.
Nume proiect: Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor cu deficienţe de auz
utilizând reţelele de comunicare, mijloacele media şi tehnologia informaţiei
Coordonator: Universitatea de Medicină şi Farmacie ClujDr. Lucia Lotrean
Parteneri: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca
Coordonatori : prof. Nicolae Ştefan Adelina, prof. Ursache Lăcrămioara
Data/Perioada/Durata: aprilie-iunie 2016
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca
Grup ţintă: 100 elevicu dizabilităţi auditive
Obiective generale: promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor cu deficienţă de auzcampanie antifumat
Nume proiect: “Sunt şi eu un mic matematician”
Concurs judeţean pentru elevii cu cerinţe educative speciale din clasele II-VIII, Ediţia a III-a
C.A.E.J nr. 40/2016
Coordonator: Mocian Cristina
Parteneri:instituţii de cultură şi artă din municipiul Cluj-Napoca, alte instituţii din oraşele şcolilor
participante, precum şi unităţi de învăţământ care au subscris printr-un acord de participare la acest
proiect: Asociaţia NID pentru Copii cu Deficienţe de Auz (ANCDA), Asociaţia Derzelas, Muzeul
Naţional de Artă Cluj, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj, Şcoala Populară de Arte “Tudor
Jarda
Grup ţintă: implicarea a peste 120 de elevi şia 30de cadre didactice din şcolile special din
judeţul Cluj
Obiective generale: A vizat dezvoltarea psihică şi intelectuală a elevilor cu dizabilităţi, motivarea
lor creşterea adaptabilităţii şcolare a acestora, a stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.
Nume proiect: Concursul internaţional artistic „POVESTE ÎN ACUARELĂ” C.A.E.N.
46/2016
Coordonator: Oltan Irinel
Parteneri: European Network HIPEN, Asoc. Nid pentru Copii Deficienţi de Auz, Asoc. Derzelas
Cluj, Şcoala Populară „Tudor Jarda” Cluj, Muzeul de Artă Cluj, Biblioteca Judeţeană
„O. Goga
Grup ţintă: 1000 de participanţi elevi şi 350 de participanţi profesori
Obiective generale: a constat în realizarea de activităţi extracurriculare ca modalitate
complementară de participare activă a tinerilor în comunitate, creştereacalităţii
procesului educaţional prin abordare interdisciplinară, condiţii egale,
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echitabile de acces la educaţie pentru elevii cu disabilităţi, dezvoltarea deplinăa a potenţialului
creator
Nume proiect: ”În lumea poveştilor” ediţia a IV-a,
Coordonator: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca
Parteneri :Şcoala Gimnazială Specială ”KOZMUTZA FLORA”, Cluj-Napoca,
Grădiniţa Confesională ”Sânta Ana”, Cluj-Napoca,
Grădiniţa cu Program Prelungit ”Degeţica”
Grădiniţa Malteză, Cluj-Napoca, Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 9 Satu-Mare
Data/Perioada/Durata: 1 februarie – 27 mai 2017
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca
Grup ţintă: 88 copii, 23 profesori ai şcolilor / grădiniţelor participante
Obiective generale: formarea şi dezvoltarea capacităţii de a reda prin transpunere scenică a unei
secvenţe dintr-o poveste studiată, promovarea comunicării, cooperării copiiilor
dar şi a cadrelor didactice din cele cinci instituţii
Numele proiectului: Proiect educaţional - Concurs interdisciplinar de cultură generală pentru
elevii deficienţi de auz – proiect inclus în CAERI cu nr.128/2016
Coordonator/i pentru judeţul Cluj: Profesori coordonatori Piontchevici Zoe şi Mocian
Cristina;
membri: prof. Kulcsar Adriana, prof. Ruşti Georgeta, prof. Muntean Angela, prof. Sabău Adelina,
prof. Ştefan Raluca, prof. Coste Simona, prof. Pop Claudia, prof. Trifan Gabriela.
Coordonatori ai proiectului:
- inspector general Liana–Maria Mitran, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
- dir. prof. Costache Claudiu Cosmin, Liceul Tehnologic Special Nr. 3
- dir. adj. prof. dr. Radu Cătălin Cristian, Liceul Tehnologic Special Nr. 3
- dir. prof. Piontchevici Zoe, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz
Cluj–Napoca
- dir. prof. Cherciu Ioana, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna”
Focşani
- dir. adj. prof. Manolache Petronela, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena
Doamna” Focşani
- dir. prof. Oancea Ana-Maria, Liceul Tehnologic Special Beethoven, Craiova
- dir. adj. prof. Duduială Emilia, Liceul Tehnologic Special Beethoven, Craiova
- prof. Mocian Cristina, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj–
Napoca
- prof. Turturică Nicoleta, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna”
Focşani
- prof. Nedelcu Mariana, Liceul Tehnologic Special Nr. 3
- prof. Popescu Laura, Liceul Tehnologic Special Nr. 3
Grup ţintă: elevii claselor IX- XIII
Data/Perioada/Durata: 23 noiembrie 2015 – 31 august 2016
Număr participanţi: 350
Parteneri: Asociaţia Vocea Semnelor, Bucureşti
Obiectiv general: asigurarea atât a egalităţii de şanse faţă de elevii din învăţământul de masă, cât şi
a unei educaţii de calitate
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Impactul activităţilor desfăşurate – activităţile desfăşurate au demonstrat aspecte pozitive
atât asupra cadrelor didactice participante cât şi asupra educabililor care au răspuns foarte bine
noilor metode şi alternative de educaţie sau noilor informaţii dobândite în urma formării cadrelor
didactice.
Impactul pozitiv s-a demonstrat şi în cadrul diseminărilor de proiecte realizate în comisiile
metodice, cercurile pedagogice sau conferinşele şi simpozioanele la care au participat cadre
didactice formate prin programe educaţional
Măsuri/propuneri de îmbunătăţire a activităţii- constau în stabilirea unor repere
fundamentale şi globale utilizate de cadrele didactice în activitatea lor începând cu intervenţia
timpurie şi terminând cu cel mai înalt nivel educaţional, precum şi realizarea unor auxiliare
didactice şi minighiduri de bune practici care să vină în ajutorul tuturor cadrelor didactice
interesate.
PROIECTE, PROGRAME, CONFERINŢE, OLIMPIADE (propuse, organizate şi
desfăşurate la nivel local/judeţean/regional/naţional (trecute în calendarele ISJ (cele locale şi
judeţene)/MEN (cele regionale şi naţionale) şi cuprinse în planul managerial al fiecărui inspector
şcolar)
Conferinţe:
” Teatru în educaţie” 14 noiembrie 2015 organizat de Asociaţia Teatrul Vienez
de Copii- ”
Copiii joacă teatru”
Study Visit Erasmus + School education- a change to integration of the children with special
edication needs between 12-16 octombrie 2015- iniţiat de ANPCDEFP- Romanian National Agency
for Erasmus + Programes
Conferinţa internaţională Gifted for All, organizată de Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi
de Auz” Sfânta Maria” Bucureşti- 9 iunie 2016
Conferinţa Naţională CCJ Cluj cu titlul : ” Abordări terapeutice în contextul recuperării neuropsiho-motorii, la copilul mic” 16 iunie 2016
Conferinţa Naţională Asociaţia Learn and Vision Cluj cu titlul ” Masa critică pentru o educaţie de
calitate. Advocacy prin reţele educaţionale” – 22-23 aprilie 2016
Conferinşa Naţională organizată de Departamentul de Psihopedagogie Specială, UBB Cluj cu titlul
” Screening, diagnostic şi evaluare a tulburărilor/dificultăţilor de învăţare. Spre un demers validat
ştiinţific”- 21 mai 2016
Conferinţa Naţională organizată de Departamentul de Psihopedagogie Specială a UBB Cluj ” Vocea
şi tulburările de voce. Abordări interdisciplinare”- 09 aprilie 2016
Impactul activităţilor desfăşurate: Cadrele didactice participante la aceste activităţi au realizat
ulterior diseminări la nivelul şcolii şi la nivelul altor instituţii interesate, iar diseminările au avut un
impact pozitiv reflectat atât în cariera didactică personală cât şi în formarea educabilului.
Măsuri/propuneri de îmbunătăţire a activităţii: constau în informarea şi implicarea a unui număr tot
mai mare de cadre didactice în activităţi de formare profesională în cadrul proiectelor, programelor
şi conferinţelor propuse şi desfăşurate pe parcursul anului şcolar.
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Analiza SWOT – relații de parteneriat
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Participarea şcolii la proiecte şi programe Neimplicarea agenţilor economici de profil şi a
educaţionale interne şi internaţionale, activităţi partenerilor sociali în organizarea stagiilor de
de parteneriat cu alte şcolii, organizaţii practică a elevilor de liceu;
guvernamentale şi ONG;
Prea puţine programe de orientară şcolară şi
Relaţii de foarte bună colaborare cu Inspectoratul profesională;
Şcolar Judetean Cluj şi Consiliul Judeţean Cluj.
Relaţiile bune cu Primaria şi Consiliul Local, cu Lipsa unui parteneriat real şcoală-familie;
alte instituţii publice: biserica, autorităţile
sanitare, poliţia;
Insuficienta implicare a unor cadre didactice
în activităţile extraşcolare;
Implicarea institutiei ca membru al reţelei
europene HIPEN;
Insuficienta implicarea a părinţilor elevilor cu
performanţe şcolare în activităţi educative
Atragaerea de fonduri europene în vederea desfăşurate în şcoală.
participării la proiecte internaţionale Leonardo da
Vinci, Grundtvig, Erasmus+Parteneriate.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
Formarea personalului didactic pentru întocmirea Timpul limitat al părinţilor poate conduce la
şi derularea unor programe europene;
slaba implicare a lor în activităţile şcolii;
Sprijin profesional deosebit din partea IŞJ Cluj Instabilitate la nivel social şi economic a
pentru cooperarea europeană;
instituţiilor potenţial partenere;
Sprijin instituţional şi financiar din partea Creşte pe an ce trece numărul elevilor a căror
autorităţii şi comunităţii locale.
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
Limite în asigurarea resurselor financiare şi
materiale necesare;
Interes relativ redus din partea unităţilor de
învăţământ din alte state europene.
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STRATEGIA DEZVOLTĂRII INSTITUŢIONALE ÎN PERIOADA 2017-2021
ŢINTE STRATEGICE
Strategia dezvoltării instituționale a Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz
Cluj-Napoca pentru următorii 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a
problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT, pe de o parte, iar pe de altă parte vine
în întâmpinarea nevoilor elevilor cu cerințe educaționale speciale, având în vedere:
- Eficientizarea activității în ceeea ce privește educarea și reabilitarea auditiv-verbală a
copiilor/elevilor cu dizabilități auditive și asociate în vederea integrării sociale
- Stimularea inovației, a responsabilității profesionale la nivelul cadrelor didactice, a
elevilor, a conducerii intituției
- Creșterea relevanței ofertei educaționale prin corelarea atât cu nevoile beneficiarilor, cât
și cu cerințele pieței muncii
- Consultarea/Implicarea comunității și a celorlalți beneficiari ai actului educativ în
asigurarea calității serviciilor oferite
Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în continuare elementele de bază
ale problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele strategice asociate. Formularea
problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale domeniului), evidenţiază
eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor slabe şi ameninţărilor
care conturează problema asupra misiunii asumate. Pentru ţintele strategice, s-a căutat o formulare
generală, dar care să evidenţieze scopul propus şi să aibă pertinenţa necesară la nivelul tuturor
actorilor implicaţi.
Problema 1. Inserţia profesională scăzută a absolvenţilor în profilul absolvit. Elevii
Liceului Tehnologic Special pentru Deficienţi de auz Cluj-Napoca, care se înscriu la examenele de
evaluare de final de ciclu obţin rezultate satisfăcătoare la examenele de finalizare (70 % dintre
absolvenţii clasei a VIII-a au obţiut medii peste 5 la evaluarea naţională, 100% dintre absolvenţii de
liceu au obţinut certificatul profesional, 30% dintre absolvenţi au promovat examenul de
bacalaureat). Participarea elevilor cu dizabilităţide auz şi asociate la teste naţionale presupune un
mare efort din partea elevilor pentru a recupera decalajele existente, prin urmare unii absolvenţi nu
se înscriu la aceste examene. Lipsa ofertei de locuri de muncă din partea agenţilor economici pentru
absolvenţii de liceu cu deficienţe de auz atrage după sine scăderea motivaţiei inscrierii la
examenele de bacalaureat. Analiza datelor cu privire la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor
instituţiei a relevat faptul că ar fi nevoie de noi specializări pentru elevii din cadrul liceului. De
asemenea, o bună colaborare cu agenţii economici, corelată cu stagii de practică adecvate şi o
pregătire teoretică corespunzătoare ar contribui la creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.
ŢINTA 1. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Problema 2. Existenţa unui număr mare de elevi care au rezultate scăzute la evaluări.
Majoritatea elevilor din cadrul instituţiei obţin rezultate şcolare satisfăcătoare, există elevi
care reuşeşc să obţină rezultate bune şi foarte bune la examenele de final de ciclu. Insă, datorită
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gradelor deficitului auditiv şi dezvoltării cognitive specifice deficienţilor de auz, apare în unele
cazuri limitarea posibilităţii parcurgerii programelor şcolare din învăţămâtul de masă (obligatoriu
pentru elevii cu deficienţe senzoriale). S-a constatat mai ales ritmul lent al reabilitării auditivverbale la elevii care se înscriu după vârsta de 4 ani la grădiniţă şi care nu beneficiază de protezare
auditivă precoce. De asemenea, se remarcă dificultăţi de predare a curriculum-ului obligatoriu de
către cadrele didactice care predau discipline de specialitate la gimnaziu şi liceu. Limitarea efectelor
dizabilităţii audirive este posibilă prin includerea timpurie a copiilor in programe de terapie auditivverbală şi protezare corespunzătoare, prin utilizarea programelor de intervenţie personalizată la
vârste mici, prin programe remediale pe tot parcursul şcolarizării în condiţiile asigurării
personalului didactic de specialitate. Dezvoltarea limbajului verbal şi a comunicării verbale cumulat
cu dezvoltarea competenţelor academice constituie premise pentru reuşita integrării şcolare şi
sociale a elevilor din cadrul instituţiei.
ŢINTA 2. Egalizarea şanselor elevilor cu deficienţe de auz
Problema 3. Formalism în metodele și tehnicile de predare, evaluare în detrimental
metodelor interactive și a tehnologiilor multimedia
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca dispune de personal
didactic calificat, toate cadrele didactice beneficiind de asemenea de formare de specialitate în
domeniul educației speciale. Rezultatele cadrelor didactice sunt recunoscute și în activitățile pe
care un număr important de cadre didactice le desfășoară în calitate de formatori, metodişti ISJ,
mentori pentru studenții universităților clujene. Rezultatele obţinute de elevi la examenele naționale
nu răspund însă aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate întrucât se constată existenţa
în continuare a unui formalism/tradiţionalism pronunţat în metodele şi tehnicile utilizate la clasă în
procesul de predare- învăţare şi evaluare. Abordarea formală şi tradiţionalistă se înregistrează de la
nivelul proiectării curriculare (planificări, documente de catedră etc.) până la nivelul activităţilor
concrete în clasă. Astfel, accentul în procesul educaţional este pus în foarte multe cazuri (înţelegând
cadre didactice şi/sau activităţi didactice) pe predare şi nu pe învăţare activă, pe transmitere de
informaţii şi nu pe formare şi exersare de competenţe. Abordarea didactică este în multe cazuri
mono-disciplinară şi excesiv teoretizată. Instruirea asistată de calculator, experimentul didactic
frontal, activitatea diferenţiată individuală şi pe grupe, elaborarea de proiecte, evaluarea planificată
şi prin tehnici variate etc. nu sunt metode cu o răspândire suficient de largă în activitatea tuturor
cadrelor didactice. Abordarea formală şi tradiţionalistă a procesului didactic au în principal efecte
asupra calităţii competenţelor formate la elevi şi asupra abilitării lor pentru a învăţa pe parcursul
întregii vieţi. A fi competent şi a avea capacitatea de a învăţa pe parcursul întregii vieţi, a știi să
comunici efficient în condițiile impuse de dizabilitatea auditivă sunt condiţii esenţiale pentru
inserţia socială și profesională. Din această perspectivă, problema identificată aici este o ameninţare
internă pentru misiunea asumată. De aceea, ţinta strategică propusă pentru abordarea problemei
identificate este :
ŢINTA 3: Accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive,
centrate pe elev, prin utilizarea de tehnologii multimedia/tehnologii de asitare specifice
dizabilităților elevilor
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Problema 4 : Coerenţa şi priorităţile programelor europene
În perioada 2011-2016, în cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz,
Cluj-Napoca s-au derulat mai multe proiecte europene fie în calitate de coordonator, fie în calitate
de partener : 2 proiecte Leonardo da Vinci, 1 proiect Grundtvig, 1 proiect Erasmus+, 7 proiecte
Tineret în Acțiune. La nivelul personalului didactic au fost numeroase participări în programe
europene: de formare continuă, de schimb de experiențe. Suplimentar proiectelor finanţate de
Comunitatea Europeană, au fost derulate anual activități în cadrul rețelei HIPEN în parteneriat cu
alte instituții implicate în activități cu personae cu dizabilități auditive și sociate, activități
autofinanţate. Proiectele derulate au acoperit o arie relativ largă de interese ale cadrelor didactice şi
managementului unităţii de învăţământ, ale elevilor. Coerenţa proiectelor şi răspunsul la priorităţile
dezvoltării instituţionale din perioada menţionată a fost, cu unele excepţii, relativ redusă. Această
situaţie a fost determinată, pe de o parte, de motive obiective, externe şcolii – parteneri coordonatori
disponibili şi aria lor de interese, condiţiile de finanţare impuse la nivel naţional (un singur tip de
proiect) etc. În acelaşi timp, au existat însă şi factori de natură internă – lipsa de interes a unor cadre
didactice pentru implicarea în derularea unor astfel de proiecte, numărul redus de personae
implicate în scrierea de proiecte.
Evaluând potenţialele beneficii din perspectiva misiunii asumate, se pot identifica câteva
domenii prioritare care să orienteze strategic proiectele europene de cooperare în continuare:
(1) Educaţia pentru cetăţenie europeană şi
(2) Dezvoltarea/exersarea competenţelor lingvistice/ de comunicare şi tehnice
(3) Valorificarea activităților nonformale în dezvoltarea de competențe
Incluzând drepturi, obligaţii şi participarea activă în societate şi viaţa politică, cetăţenia
europeană vizează consolidarea imaginii şi identităţii Uniunii Europene şi implicarea mai profundă
a cetăţeanului în procesul de integrare europeană. În privinţa competenţelor lingvistice/ de
comunicare şi tehnice (IT, ştiinţe aplicate), acestea sunt privite atât ca instrumente de bază în
educaţia pentru cetăţenie europeană, cât şi ca scop în sine pentru facilitarea inserţiei socioprofesionale şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
În consecinţă, pentru a răspunde misiunii asumate şi pentru a asigura coerenţa şi eficienţa
acţiunilor din cadrul proiectelor de cooperare europeană, se propune următoarea ţintă strategică:
ŢINTA 4: Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii în vederea educării elevilor pentru
cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor lingvistice/ de comunicare şi tehnice
pentru o mai bună inserție social și profesională.

Opţiunile strategice selectate pentru realizarea ţintelor propuse, presupun în principiu acţiuni
complementare în cadrul celor trei opţiuni strategice de bază – investiţie în resurse umane,
dezvoltare curriculară, finanţare şi dotare şi relaţii comunitare. În funcţie de specificitatea ţintei
strategice, anumite opţiuni sunt utilizate cu predilecţie, iar unele pot să lipsească. Opţiunile
strategice se transpun la nivel tactic prin programe (multi)anuale care pot viza una sau mai multe
ţinte strategice.
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3.PLANUL OPERAȚIONAL
ȚINTE, OPȚIUNI STRATEGICE, OBIECTIVE
ŢINTA 1. CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE LA
CERINŢELE PIEŢEI MUNCII - opţiuni strategice
Opţiunea investiţiei
Opţiunea financiară şi Opţiunea relaţiilor
Opţiunea curriculară
în resursa umană
a resurselor materiale
comunitare
-Îmbunătăţirea dotării
-Realizarea de noi
-Adaptare şi planificare -Formarea continuă
şi perfecţionarea
cu mijloace şi
parteneriate de
coerentă
personalului
didactic
materiale
didactice,
colaborare cufirme şi
conţinuturi,
în scopul
inclusiv la nivelul
instituţii din Cluj
competenţe, metode
promovării
tehnicii de calcul şi a
pentru susţinerea
vizând
metodelor didactice
programelor de
activităţilor practice
creşterea atractivităţii
moderne, interactive, calculator
ale elevilor (orientare
orelor
centrate pe elev
-Promovarea şi
şcolară)
-Aplicarea
susţinerea
-Asigurarea expertizei
curriculumului la clasă -Atragerea şi
menţinerea
performanţelor
tehnice din partea ISJ
pe bază de metode
personalului
înalte (recompense,
şi CJ Cluj pentru
didactice moderne,
didactic
cu
finanţare
concursuri
derularea investiţiilor
adaptate specificului
performanţe
şi competiţii)
şi lucrărilor de dotare dizabilităţii audirive,
-Burse pentru elevii cu Realizarea de proiecte
inclusiv prin utilizarea deosebite
-Monitorizarea şi
rezultate foarte bune în de cooperare
instruirii asistate
stagiile de practică
europeană pentru
de calculator, utilizând îndrumarea
activităţilor
susţinerea educaţiei
mijloace didactice şi
didactice, inclusiv
pentru cetăţenie
auxiliare curriculare
prin utilizarea
europeană şi
care permit foramrea
cadrelor-resursă
formarea/exersarea la
competenţelor
existente la nivelul
elevi a competenţelor
profesionale
şcolii
tehnice
-Diversificarea
-Îmbunătăţirea
metodelor de evaluare,
frecvenţei şi calităţii
planificarea şi
activităţilor metodice
standardizarea
şi ştiinţifice la
evaluării
nivelul catedrelor de
elevilor şi creşterea
specialitate
transparenţei
acesteia
-Planificarea şi
realizarea de activităţi
educative şi de
orientare şcolară şi
profesională
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ŢINTA 1: CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE LA
CERINŢELE PIEŢEI MUNCII – indicatori de realizare
OBIECTIVE
Rezultate aşteptate


Adaptarea ofertei educaţionale la
cerinţele pieţei muncii şi creşterea
nivelului de calificare în sectoarele
prioritare ale regiunii








Dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale prin realizarea de
Curriculumului în Dezvoltare Locală
(CDL) astfel încât competenţele
antreprenoriale să corespundă
cerinţelor angajatorilor



85% din elevi finalizează ciclul
superior al liceului
100% din elevi sunt calificaţi în
domeniile prioritare
Nivelul de calificare 3 pentru 100%
din absolvenţii liceului
Infiinţarea unei noi specializari/ nivel
de școlarizare postliceal în următorii
4 ani
30 % dintre absolvenţi să se angajeze
în profilul absolvit

ŢINTA 2. EGALIZAREA ŞANSELOR ELEVILOR CU DEFICIENŢE DE AUZ- opţiuni
strategice
Opţiunea curriculară Opţiunea investiţiei în Opţiunea financiară şi Opţiunea relaţiilor
resursa umană
a resurselor materiale
comunitare
-Formarea continuă şi -Îmbunătăţirea dotării
- realizarea de
-Adaptarea şi
perfecţionarea
cu mijloace şi
partenriate cu clinicile
adecvarea
personalului didactic
materiale didactice,
ORL, cu DGSAPC
curriculum-ului în
-Atragerea
şi
auxiliare
curriculare,
Cluj, pentru includerea
funcţie de nevoile şi
menţinerea
soft-uri edcaţionale
timpurie a copiilor in
potenţialităţile
personalului didactic
-Promovarea şi
prorame recuperatorii
individuale ale
- Realizarea de
elevului cu deficienţi specializat în munca cu susţinerea
elevii cu dizabilităţi
performanţelor
proiecte de cooperare
de auz
auditive ( asigurarea
înalte (recompense,
europeană schimbului
-Diversificarea
continuităţii)
finanţare concursuri
de bune practice în
numărului de CDS
şi competiţii)
domeniul educaţiei şi
specifice dizabilităţii
-Îmbunătăţirea
-Recompensarea
reabilitării auditivauditive
frecvenţei şi calităţii
cadrelor didactice care verbale
-Diversificarea
activităţilor metodice
realizează activităţi
-Asigurarea expertizei
metodelor de
şi ştiinţifice la
remediale frecvente şi tehnice din partea ISJ
evaluare,
nivelul catedrelor de
care obţin rezultate
şi CJ Cluj pentru
planificarea şi
specialitate
evidente
derularea investiţiilor
standardizarea
şi lucrărilor de dotare
evaluării
elevilor şi creşterea
transparenţei
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acesteia
-Planificarea şi
realizarea de
activităţi
educative
individualizate
ŢINTA 2: EGALIZAREA ŞANSELOR ELEVILOR CU DEFICIENŢE DE AUZ- indicatori de
realizare
OBIECTIVE
Rezultate aşteptate


Asigurarea calităţii actului educaţional
adaptat cerinţelor copiilor cu deficienţă
de auz, în condiţiile respectării planului
de învăţământ al şcolii de masă











Organizarea de activităţi la nivelul
instituţiei în vederea respectării
cerinţelor educative speciale ale
copiilor/elevilor cu deficienţe de auz









Egalizarea şanselor elevilor deficienţi
de auz în comunitatea locală (
grădiniţe, şcoli de masă)



Cuprinderea tuturor copiilor/elevilor
în grupe/clase de învăţământ în
funcţie de potenţialul psihopedagogic,
conform legislaţiei în vigoare
Creşterea numărului de elevi cu
dizabilitate auditivă integraţi
timpuriu in programe terapeutice cu
5%
Creşterea numărului de elevi integraţi
în învăţământul de masă care au
beneficiat de intervenţie timpurie cu
5%
Creşterea rezultatelor la evaluarea
naţională şi la examenul de
bacalaureat cu 3 %
Adaptarea şi adecvarea curriculumului în funcţie de nevoile şi
potenţialităţile individuale ale elevului
cu deficienţi de auz
Creşterea numărului de CDS specifice
dizabilităţii auditive cu 10%
Organizarea de cursuri de formare
pentru cadrele de specialitate în
domeniul dizabilităţii auditive- cel
puţin un curs de formare în fiecare an
Cunoaşterea de către toate cadrele
didacice a limbajului mimico-gestual
cel puţin la nivel mediu.
Toţi preşcolarii şi elevii şcolii vor
beneficia de condiţii de învăţare
adecvate persoanelor cu deficienţe de
auz şi/sau associate
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Realizarea de PIP si PIT pentru toţi
copiii/elevii înscrişi în instituţie
Realizarea de programe remediale de
către cel puţin 85% dintre profesorii
psihopedagogi şi de specialitate

ŢINTA 3: ACCENT PE ÎNVĂŢAREA ÎN CLASĂ PRIN METODE DIDACTICE
MODERNE, INTERACTIVE, CENTRATE PE ELEV, PRIN UTILIZAREA DE
TEHNOLOGII
MULTIMEDIA/TEHNOLOGII
DE
ASISTARE
SPECIFICE
DIZABILITĂȚILOR ELEVILOR – opțiuni strategice
Opţiunea curriculară Opţiunea investiţiei în Opţiunea financiară şi Opţiunea relaţiilor
resursa umană
a resurselor materiale
comunitare
Participarea cadrelor -cursuri de formare în - dotarea sălilor de -colaborarea cu IŞJ şi
metodelor clasă/cabinetelor/
CCD în scopul
didactice la activităţi domeniul
interactive,
a laboratoarelor
cu formării continue,
de formare în
metodelor
de mijloace moderne și cu precum şi pentru
domeniul teoriei şi
practicii pedagogice comunicare specifice tehnologii de asistare susţinerea ş ipromovaîn scopul însușirii de dizabilității auditive, specifice dizabilităților rea iniţiativelor
cadrelor didactice din
în
domeniul auditive și asociate
metode și strategii
tehnologiilor
didactice moderne,
- obținerea de fonduri şcoală
multimedia
inovatoare,
prin
proiecte/ -implicarea unui
- documentare actuală programe cu finanțare număr mai mare de
interactive de
cadre didactice în
comunicare specifice şi modernă privind
europeană/
şi
practica extrabugetară pentru proiecte/ programme
dizabilității auditive. teoria
Folosirea mijloacelor pedagogică
formarea
cadrelor de cooperarea
TIC în predarea.
didactice ți pentru europeană
dotarea
școlii
cu în domeniul educaţiei
şi facilitarea
aparatură multimedia
schimbului de bune
practici în activitatea
didactică
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ŢINTA 3: ACCENT PE ÎNVĂŢAREA ÎN CLASĂ PRIN METODE DIDACTICE
MODERNE, INTERACTIVE, CENTRATE PE ELEV, PRIN UTILIZAREA DE
TEHNOLOGII
MULTIMEDIA/TEHNOLOGII
DE
ASISTARE
SPECIFICE
DIZABILITĂȚILOR ELEVILOR – indicatori de realizare
OBIECTIVE
Formarea continuă a cadrelor didactice in
domeniul teoriei şi practicii pedagogice în
scopul însușirii de metode și strategii
didactice moderne, inovatoare

Dezvoltarea capacităţii de comunicare totală a
elevilor (limbaj verbal-oral şi scris, gestual,
dactileme)

Folosirea mijloacelor TIC în predarea
disciplinelor de specialitate şi asigurarea
accesului la calculator pentru fiecare elev

Rezultate aşteptate
-cel puțin 30 % din cadrele didactice
participă anual la programe de formare
continuă.
- 70% dintre cadrele didactice care participă
la programe de formare diseminează
rezultatele la nivelul instituției
-creșterea numărului de auxiliare didactice
elaborate la nivelul instituției cu 10%
- cel puțin 50 % dintre cadrele didactice au
participat la un curs de formare/ schimb de
experiență în LMG sau alte mijloace de
comunicare alternative pentru copiii cu
dizabilități auditive și asociate
-100% dintre elevii cu dizabilități asociate
beneficiază de planuri de intervenție
personalizată
- Creșterea dotărilor cu mijloace multimedia
cu 30%
-Cel puţin 30% din lecţii se desfăşoară prin
metode didactice moderne, interactive,
centrate pe elev

ŢINTA 4: DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE A ȘCOLII ÎN VEDEREA
EDUCĂRII
ELEVILOR
PENTRU
CETĂŢENIE
EUROPEANĂ
ŞI
FORMAREA/EXERSAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE/ DE COMUNICARE ŞI
TEHNICE PENTRU O MAI BUNĂ INSERȚIE SOCIAL ȘI PROFESIONALĂ – opțiuni
strategice
Opţiunea curriculară
-Accentuarea
dimensiunii europene
în curriculum
-Asigurarea coerenţei
între competenţele
prevăzute de

Opţiunea investiţiei în
resursa umană
-Activităţi de formare
pentru cadrele
didactice implicate în
proiecte
-Organizarea echipelor
de proiect

Opţiunea financiară şi
a resurselor materiale
-(Co)finanţarea
activităţilor şi
produselor
realizate în parteneriat
cu şcoli din UE
-Asigurarea

Opţiunea relaţiilor
comunitare
-Implicarea părinţilor,
reprezentanţilor
comunităţii şi
partenerilor tradiţional
în
proiectele de cooperare
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programele şcolare şi
cele exersate în
activităţi realizate în
parteneriat cu şcoli
din UE

(profesori, elevi)
-Informarea cadrelor
didactice, elevilor
şi părinţilor privind
activităţile
proiectelor europene
-Implicarea cadrelor
didactice, a elevilor,
părinților în derularea
proiectelor europene și
în
asigurarea
sustenabilității
acestora

comunicării prin
dotare
tehnică şi servicii
Internet
corespunzătoare
-Documentarea
cursului de educaţie
pentru
cetăţenie
europeană

-Revizuirea relaţiilor
de parteneriat
(proiecte autofinanţate)
şi orientarea
acestora spre ţinta
propusă
-Elaborarea de proiecte
de cooperare
finanţate de UE
-Angajarea de
parteneriate pe bază de
proiecte şi contracte cu
instituţii, asociaţii,
fundaţii şi agenţi
economici în scopul
realizării
obiectivelor unităţii
şcolare;

ŢINTA 4: DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE A ȘCOLII ÎN VEDEREA
EDUCĂRII
ELEVILOR
PENTRU
CETĂŢENIE
EUROPEANĂ
ŞI
FORMAREA/EXERSAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE/ DE COMUNICARE ŞI
TEHNICE PENTRU O MAI BUNĂ INSERȚIE SOCIAL ȘI PROFESIONALĂ – indicatori de
realizare
OBIECTIVE

Rezultate aşteptate

Oferirea oportunităţilor comunitare de -Depunerea anuală a cel puțin unui formular
finanţare în domeniul educaţiei şi formării
de aplicație pentru un proiect cu finanțare
auropeană în calitate de coordinator/
beneficiar
-Participarea anuală la cel puțin un proiect
cu finanțare europeană în calitate de
partener
-Cel puţin 10% dintre cadrele didactice și
elevi participă anual la activităţile organizate
în cadrul proiectelor de cooperare europeană
(autofinanţate şi cu finanţare de la
Comunitatea Europeană)
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Promovarea unei oferte de formare continuă a
personalului didactic prin formarea continuă
a adulţilor, prin schimburi de experienţă
europene

-Cel puţin 30% dintre participanții la
proiecte obțin
Certificate de mobilitate
EUROPASS care să ateste competențele
dobândite ( dacă este cazul)

Realizarea transferului de bune practici şi - cel puțin 75% dintre cadrele didactice
valorizării de produse.
participante de proiecte cu finanțare
europeană utilizează competențele dobândite
în activitatea curentă
-Cel puţin 20% dintre elevi participă la
activităţi în care demonstrează în cunoştinţe
şi atitudini privind drepturile şi obligaţiile
cetăţeanului European

ŢINTA 5: COLABORAREA ŞCOALĂ–FAMILIE-COMUNITATE ÎN IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE ÎN VEDEREA
CREŞTERII
PROMOVABILITĂŢII LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ŞI A INTEGRĂRII SOCIO
-PROFESIONALE –opţiuni strategice
Opţiunea
curriculară
-Asigurarea
coerenţei între
competenţele
prevăzute de
programele şcolare
şi cele exersate în
activităţi realizate
în cadrul
proiectelor şi
programelor
educaţionale în
parteneriat cu
familia şi
comunitatea

Opţiunea investiţiei în
resursa umană
-Activităţi de formare
pentru cadrele
didactice implicate în
proiecte;
-Organizarea echipelor
de proiect
(profesori, elevi, părinţi,
voluntari)
-Informarea cadrelor
didactice, elevilor
şi părinţilor privind
activităţile
proiectelor şi
programelor educaţionale
organizate în parteneriat
cu familia şi
comunitatea;
-Implicarea comunităţii
în derularea proiectelor
din domeniul educaţiei şi

Opţiunea financiară şi
a resurselor materiale
- Atragerea de finanţări
pentru proiecte din
domeniul educaţiei şi
formării prin
intermediului
programelor de
finanţare de tipul
ERASMUS+, ROSE ,
etc.

Opţiunea relaţiilor
comunitare
-Implicarea părinţilor,
reprezentanţilor
comunităţii şi
partenerilor tradiţionali
în proiecte din
domeniul educaţiei şi
formării;
-Revizuirea relaţiilor
de parteneriat şi
orientarea acestora
spre ţinta propusă
-Elaborarea de proiecte
de cooperare;
-Angajarea de
parteneriate pe bază de
proiecte şi contracte cu
instituţii, asociaţii,
fundaţii şi agenţi
economici în scopul
realizării orientării
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formării prin
intermediului
programelor de finanţare
de tipul ERASMUS+,
ROSE , etc.

socio -profesionale;

ŢINTA
5:
COLABORAREA
ŞCOALĂ–FAMILIE-COMUNITATE
ÎN
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE ÎN
VEDEREA CREŞTERII PROMOVABILITĂŢII LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
ŞI A INTEGRĂRII SOCIO -PROFESIONALE – indicatori de realizare
OBIECTIVE

Rezultate aşteptate

Implicarea comunităţii (asociaţii, voluntari,
părinţi, etc.) în implementarea proiectelor din
domeniul
educaţiei
şi
formării
prin
intermediului programelor de finanţare de
tipul ERASMUS+, ROSE , etc.

-Depunerea candidaturii pentru cel puțin un
proiect în calitate de coordinator/ beneficiar
la care să participe şi reprezentanţii
comunităţii;
-Participarea şcolii la cel puţin un proiect
educaţional în parteneriat cu reprezentanţi ai
comunităţii;
-Cel puţin 10% dintre cadrele didactice și
elevii şcolii participă anual la activităţile
organizate în cadrul proiectelor ce implică
participarea reprezentanţilor comunităţii;

Implicarea comunităţii (asociaţii, voluntari,
părinţi, etc.) în derularea de proiecte
educaţionale care implică activităţi de învăţare
în vederea creşterii promovabilităţii la
examenul de bacalaureat

Reprezentanţii
comunităţii,
în
colaborare cu profesorii de specialitate,
vor participa, semestrial la cel puţin 1
activitate suplimentară de pregătire pentru
bacalaureat;
Participarea
la
concursuri
pe
discipline a cel puţin 2 elevii pentru fiecare
din clasele IX-XII;
- Participarea elevilor de liceu în proporţie
de cel puțin 50% la activităţile desfăşurate în
cadrul unor programe de consiliere
psihopedagogică organizate în parteneriat cu
familia şi alţi reprezentanţi ai comunităţii;

Implicarea comunităţii (asociaţii, voluntari,
părinţi, etc.) în programe de consiliere
psihopedagogică care să conducă la creşterea
gradului de încredere a elevilor în resursele
proprii în vederea creşterii promovabilităţii
la examenul de bacalaureat şi orientarea pe
piaţa muncii
Implicarea comunităţii (asociaţii, voluntari,
părinţi, etc.) în realizarea de parteneriate,
programe
şi
proiecte
educaţionale
extracurriculare care să conducă la motivarea

- Organizarea a cel puţin o vizită/excursie de
studiu pe semestru cu participarea elevilor de
liceu;
- Participarea la concursuri extracurriculare,
74

acestora pentru succesul personal, orientarea festivaluri a cel puţin 10% din elevii de
pe piaţa muncii şi/sau orientarea către liceu;
unităţile de învăţământ superior.
- Participarea la activităţile din cadrul
parteneriatelor educaţionale încheiate cu
unităţi de învăţământ superior a cel puţin
10% din elevii de liceu;
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3.1 OPȚIUNILE STRATEGICE CORESPUNZĂTOARE ȚINTELOR
OPȚIUNI STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2017-2021
ȚINTE

OPŢIUNEA
CURRICULARĂ

OPŢIUNEA
INVESTIŢIEI ÎN
RESURSA UMANĂ

1.
Creşterea
adaptabilităţii ofertei
educaţionale
la
cerinţele pieţei muncii

-Adaptare şi planificare
coerentă
conţinuturi,
competenţe,
metode
vizând
creşterea atractivităţii
orelor
-Aplicarea
curriculumului la clasă
pe bază de metode
didactice
moderne,
adaptate
specificului
dizabilităţii audirive,
inclusiv prin utilizarea
instruirii asistate
de calculator, utilizând
mijloace didactice şi
auxiliare
curriculare
care permit foramrea

-Formarea continuă şi
perfecţionarea
personalului didactic în
scopul
promovării
metodelor
didactice
moderne,
interactive, centrate pe
elev
-Atragerea şi menţinerea
personalului
didactic cu performanţe
deosebite
-Monitorizarea
şi
îndrumarea activităţilor
didactice, inclusiv prin
utilizarea
cadrelor-resursă existente
la nivelul
şcolii

OPŢIUNEA
FINANCIARĂ ŞI A
RESURSELOR
MATERIALE
-Îmbunătăţirea dotării cu
mijloace şi
materiale
didactice,
inclusiv la nivelul tehnicii
de calcul şi a programelor
de
calculator
-Promovarea şi susţinerea
performanţelor
înalte
(recompense,
finanţare concursuri
şi competiţii)
-Burse pentru elevii cu
rezultate foarte bune în
stagiile de practică

OPŢIUNEA
RELAŢIILOR
COMUNITARE
-Realizarea
de
noi
parteneriate de colaborare
cufirme şi instituţii din
Cluj pentru susţinerea
activităţilor practice ale
elevilor (orientare
şcolară)
-Asigurarea
expertizei
tehnice din partea ISJ şi CJ
Cluj pentru
derularea investiţiilor şi
lucrărilor de dotare Realizarea de proiecte de
cooperare
europeană
pentru susţinerea educaţiei
pentru cetăţenie europeană
şi formarea/exersarea la
elevi a competenţelor
tehnice
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competenţelor
profesionale
-Diversificarea
metodelor de evaluare,
planificarea
şi
standardizarea evaluării
elevilor şi creşterea
transparenţei
acesteia
-Planificarea
şi
realizarea de activităţi
educative
şi
de
orientare şcolară şi
profesională
2. Egalizarea şanselor -Adaptarea şi adecvarea
în
elevilor cu deficienţe curriculum-ului
funcţie de nevoile şi
de auz
potenţialităţile
individuale ale elevului
cu deficienţi de auz
-Diversificarea
numărului de CDS
specifice
dizabilităţii
auditive
-Diversificarea
metodelor de evaluare,
planificarea
şi
standardizarea evaluării

-Îmbunătăţirea frecvenţei
şi calităţii
activităţilor metodice şi
ştiinţifice la
nivelul
catedrelor
de
specialitate

-Formarea continuă şi
perfecţionarea
personalului didactic
-Atragerea şi menţinerea
personalului
didactic
specializat în munca cu
elevii
cu
dizabilităţi
auditive
(
asigurarea
continuităţii)

-Îmbunătăţirea dotării cu
mijloace şi
materiale
didactice,
auxiliare curriculare, softuri edcaţionale
-Promovarea şi susţinerea
performanţelor
înalte
(recompense,
finanţare concursuri
şi competiţii)
-Îmbunătăţirea frecvenţei -Recompensarea cadrelor
şi calităţii
didactice care realizează
activităţilor metodice şi activităţi
remediale
ştiinţifice la
frecvente şi care obţin

- realizarea de partenriate
cu clinicile ORL, cu
DGSAPC Cluj, pentru
includerea
timpurie
a
copiilor
in
prorame
recuperatorii
- Realizarea de proiecte de
cooperare
europeană
schimbului
de
bune
practice
în
domeniul
educaţiei şi reabilitării
auditiv-verbale
-Asigurarea
expertizei
tehnice din partea ISJ şi CJ
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3. Accent pe
învăţarea în clasă prin
metode
didactice
moderne, interactive,
centrate pe elev, prin
utilizarea
de
tehnologii
multimedia/tehnologii
de asitare specifice
dizabilităților elevilor

elevilor şi creşterea nivelul
catedrelor
de
transparenţei
specialitate
acesteia
-Planificarea
şi
realizarea de activităţi
educative
individualizate
-cursuri de formare în
domeniul
metodelor
interactive, a metodelor de
comunicare
specifice
dizabilității auditive, în
domeniul
tehnologiilor
multimedia
- documentare actuală şi
modernă privind
teoria
şi
practica
pedagogică

-Activităţi de
4.
Dezvoltarea -Accentuarea
dimensiunii europene dimensiunii europene în pentru cadrele

rezultate evidente

Cluj pentru
derularea investiţiilor şi
lucrărilor de dotare

- dotarea sălilor de
clasă/cabinetelor/
laboratoarelor cu mijloace
moderne și cu tehnologii
de
asistare
specifice
dizabilităților auditive și
asociate
- obținerea de fonduri prin
proiecte/ programe cu
finanțare
europeană/
extrabugetară
pentru
formarea
cadrelor
didactice ți pentru dotarea
școlii
cu
aparatură
multimedia

-colaborarea cu IŞJ şi CCD
în scopul
formării continue, precum
şi pentru
susţinerea şi promovarea
iniţiativelor
cadrelor didactice din
şcoală
-implicarea unui număr
mai mare de
cadre didactice în proiecte/
programme de cooperarea
europeană
în domeniul educaţiei şi
facilitarea
schimbului
de
bune
practici în activitatea
didactică
-Implicarea
părinţilor,
reprezentanţilor

formare -(Co)finanţarea
activităţilor şi produselor
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a școlii în vederea
educării
elevilor
pentru
cetăţenie
europeană
şi
formarea/exersarea
competenţelor
lingvistice/
de
comunicare şi tehnice
pentru o mai bună
inserție
social
şi
profesională.

curriculum
-Asigurarea coerenţei
între competenţele
prevăzute
de
programele şcolare şi
cele
exersate
în
activităţi realizate în
parteneriat cu şcoli din
UE

didactice implicate în
proiecte
-Organizarea echipelor de
proiect
(profesori, elevi)
-Informarea
cadrelor
didactice, elevilor
şi
părinţilor
privind
activităţile
proiectelor europene
-Implicarea
cadrelor
didactice,
a
elevilor,
părinților în derularea
proiectelor europene și în
asigurarea sustenabilității
acestora

realizate în parteneriat cu
şcoli din UE
-Asigurarea comunicării
prin dotare
tehnică şi servicii Internet
corespunzătoare
-Documentarea cursului de
educaţie
pentru cetăţenie europeană

5.Colaborarea şcoală–
familie-comunitate în
implementarea
proiectelor
şi
programelor
educaţionale
în
vederea creşterii la
profesionale
–
indicatori de realizare
examenul
de
bacalaureat
şi
a

-Adaptare şi planificare
coerentă
conţinuturi,
competenţe,
metode
vizând
creşterea atractivităţii
orelor de remediere.
-Aplicarea
curriculumului la clasă
pe bază de metode
didactice
moderne,

Activităţi de formare
pentru cadrele
didactice implicate în
proiecte;
-Organizarea echipelor de
proiect
(profesori, elevi, părinţi,
voluntari)
-Informarea cadrelor
didactice, elevilor
şi părinţilor privind

Atragerea de finanţări
pentru proiecte din
domeniul educaţiei şi
formării prin intermediului
programelor de finanţare
de tipul ERASMUS+,
ROSE , etc.

comunităţii şi partenerilor
tradiţional în
proiectele de cooperare
-Revizuirea relaţiilor de
parteneriat (proiecte
autofinanţate) şi orientarea
acestora spre ţinta propusă
-Elaborarea de proiecte de
cooperare finanţate de UE
-Angajarea de parteneriate
pe bază de proiecte şi
contracte cu
instituţii, asociaţii, fundaţii
şi agenţi economici în
scopul realizării
obiectivelor
unităţii
şcolare;
-Implicarea părinţilor,
reprezentanţilor
comunităţii şi partenerilor
tradiţionali în proiecte din
domeniul educaţiei şi
formării;
-Revizuirea relaţiilor de
parteneriat şi orientarea
acestora spre ţinta propusă
-Elaborarea de proiecte de
cooperare;
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adaptate
specificului
promovabilităţii
integrării
socio - dizabilităţii auditive,
inclusiv prin utilizarea
profesionale
instruirii asistate
de calculator, utilizând
mijloace didactice şi
auxiliare
curriculare
care permit foramrea
competenţelor
profesionale
-Planificarea
şi
realizarea de activităţi
educative
şi
de
orientare şcolară şi
profesională.

activităţile
proiectelor şi programelor
educaţionale organizate în
parteneriat cu familia şi
comunitatea;
-Implicarea comunităţii în
derularea proiectelor din
domeniul educaţiei şi
formării prin intermediului
programelor de finanţare
de tipul ERASMUS+,
ROSE, etc.

-Angajarea de parteneriate
pe bază de proiecte şi
contracte cu
instituţii, asociaţii, fundaţii
şi agenţi economici în
scopul realizării orientării
socio -profesionale;

3.2 PLANIFICARE TACTICĂ – PROGRAME
Pentru a asigura coerenţa şi eficienţa mijloacelor concrete de realizare a strategiei propuse sunt propuse programe (multi)anuale elaborate pentru
fiecare opţiune strategică. În esenţă (v. tabelul din cadrul paragrafului 1.9.2 Opţiuni strategice), tactica propusă pune în aplicare pe verticală fiecare opţiune
strategică, iar obiectivele programelor vizează pe orizontală atingerea ţintelor strategice.
2.1 Obiectivele programelor
În tabelul următor sunt prezentate sintetic programele propuse pentru realizarea ţintelor strategice, precizând obiectivele generale ale programelor, ţintele
vizate de fiecare program şi perioada propusă pentru derulare.
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Obiectivele programelor propuse pentru perioada 2017-2021 (planificare tactică)
Obiective generale ale programului
Denumirea
Ținte strategice vizate
programului
Ofertă
educaţională -Elaborarea şi aplicarea CDŞ pe baza propunerilor 1,2,3,4,5
catedrelor şi prin consultarea elevilor şi părinţilor,
dinamică şi coerentă
asigurând coerenţa activităţilor la nivel de conţinuturi şi
competenţe
-Adaptarea şi adecvarea curriculum-ului în funcţie de
nevoile şi potenţialităţile individuale ale elevului cu
dizabilități auditive
-Proiectarea şi realizarea activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare ca răspuns la nevoi specifice de învăţare ale
elevilor, vizând completarea şi sprijinirea competenţelor
prevăzute de programele şcolare
-Organizarea de concursuri, competiţii şi alte
manifestări pentru promovarea elevilor şi motivarea
performanţelor şcolare
-Integrarea în oferta educaţională a activităţilor
educative şi de orientare şcolară şi profesională
Formarea continuă a -Formarea la întreg personalul didactic a competenţelor 1,2,3,4,5
profesionale necesare predării/învăţării prin metode
personalului
didactice moderne, interactive, centrate pe elev
- Formarea personalului didactic implicat în proiecte de
cooperare europeană privind managementul de proiect
-Formarea personalului didactic privind educaţia pentru
cetăţenie europeană

Perioada
2017-2021

2017-2021
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-Formarea specifică a personalului implicat în achiziţiile
publice
-Atragerea de finanţări pentru construirea unei clădiri 1,2,3,4,5
Finanţare şi achiziţii
pentru internat și cantina și pentru derularea proiectelor
specifice de dezvoltare a bazei materiale
-Înlocuirea/modernizarea tehnicii de calcul
-Achiziţia de mijloace şi materiale didactice adaptate
specificului dizabilității și
conform solicitărilor
catedrelor
-achiziția de mijloace și materiale necesare pregătirii
practice a elevilor de liceu
-Înlocuirea întregului mobilier şcolar învechit/ deteriorat
Dezvoltarea relaţiilor -Dezvoltarea parteneriatelor cu agenți economici, 1,2,3,4,5
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru realizarea
comunitare
stagiilor de practcă ale elevilor de liceu
-Dezvoltarea parteneriatului cu Universitatea „Babeș Bolyai” , cu CCD în scopul organizării de activităţi de
formare continua a personalului didactic și pentru
derularea de stagii de pregătire pentru studenți
-Realizarea de parteneriate de colaborare cu instituţii de
educație, cultură şi artă, cu ONG-uri din Cluj pentru
susţinerea participării elevilor la activităţile extașcolare
-Asigurarea expertizei tehnice din partea ISJ şi CJ Cluj
pentru derularea investiţiilor şi lucrărilor
-Realizarea/revizuirea de proiecte de cooperare
europeană pentru susţinerea educaţiei pentru cetăţenie
europeană şi formarea/exersarea la elevi a

2017-2021

2017-2021
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competenţelor lingvistice şi tehnice
-Realizarea de proiecte de cooperare europeană pentru
formarea continua a cadrelor didactice
- Realizarea de proiecte de cooperare europeană pentru
dezvoltarea metodelor și mijloacelor de predare,
intervenție terapeutică, evaluare
- Realizarea de proiecte de cooperare europeană pentru
valorificarea aptitudinilor speciale ale copiilor cu
dizabilități auditive în activități nonformale cu scopul
egalizării șanselor și integrării sociale
- Continuarea parteneriatului derulat în cadrul HIPEN
cu instituții europene care oferă servicii de educație,
reabilitare auditiv-verbală, de orientare școlară și
profesională pentru copii cu dizabilități auditive și
asociate
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3.3 PLANIFICARE OPERAȚIONALĂ

Structura dezvoltării instituţionale pentru perioada 2017-2021
Analiza domeniilor funcţionale

Probleme prioritare

Nivel strategic
Ținte strategice
Ținta strategică 1

Ținta strategică 2

Ținta strategică 3

Ținta strategică 4

Tinta strategică 5

Programe multianuale
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

Nivel tactic

Proiecte și planuri manageriale
PM 2017-2021

PM 2017-2021

PM 2017-2021

PM 2017-2021

PM 2017-2021

Nivel operational
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3.4 PLANUL DE ŞCOLARIZARE -2017-2018
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR PENTRU COPII CU DEFICIENŢE
Limba de predare

Nr. grupe

română

3

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR PENTRU ELEVI CU DEFICIENŢE
Total I-IV
Clase
8

Limba de
predare
clase
română

Clasa
pregătitoare
clase
2

Clasa I

Clasa a II-a

clase
1

clase
1

Clasa a
III-a
clase
2

Clasa a IVa
clase
2

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENŢE

Total V-X

Limba
de
predare

Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

Clasa
a IX-a

clase

clase

clase

clase

clase

1

2

2

2

1

Clase
8

română

GRUPE CU ELEVI /COPII INTEGRAŢI INDIVIDUAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ CARE
FRECVENTEAZĂ CENTRUL PENTRU REABILITAREA AUZULUI ŞI LIMBAJULUI
Limba de predare

Nr. grupe

română

3

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI PENTRU ELEVI CU DEFICIENŢE
Specializarea/ Calificarea
profesională
Tehnician operator tehnică de
calcul

Filiera

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Tehnologică

Tehnic

Electronică automatizări

Total IX-XII

Limba de
predare

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Clase

română

clase

clase

clase

clase

1

1

1

1

4
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3.5 PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII
Aceste proiecte fac parte din planul mai amplu de creare a unei reţele de sprijin în
ona imediată a şcolii, pentru folosirea eficientă a resurselor din regiune. Aceasta urmează să
se fundamenteze pe urmărirea unui scop comun a unor parteneri sociali diferiţi, pentru
asigurarea resurselor adecvate activităţii şcolii, pentru asigurarea practicii profesionale cât mai
aproape de locul unde elevii învaţă sau pentru consiliere profesională.
Pentru a putea îndeplini obiectivele şi ţintele propuse şi pentru a realiza acţiunile din
Planul de Acţiune al Şcolii, conducerea unităţii are în vedere dezvoltarea unei puternice reţele
de parteneriat, cu ajutorul căreia doreşte să realizeze:
Dimensionarea şi structurarea corectă a planului anual de şcolarizare;
Organizarea instruirii practice comasate şi curente a elevilor şi elaborarea instrumentelor
de evaluare specifice acestui tip de activitate;
Asigurarea, pentru fiecare elev, cel puţin a unei experienţe de învăţare prin decizie şi
iniţiativă proprie;
Verificarea mediului de instruire practică a elevilor, în ceea ce priveşte sănătatea şi
siguranţa la locul de muncă;
Participarea reprezentanţilor partenerilor economici la activităţile curente de evaluare a
elevilor şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale;
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a bibliotecii şi a băncii de date referitoare la
posibilele trasee de formare şi la orientarea în privinţa alegerii carierei;
Participarea reprezentanţilor agenţilor economici şi ai consiliului local la activităţile în
care se evaluează capacitatea şcolii de a furniza formare de calitate şi în conformitate cu
cerinţele locale ale pieţei muncii
Iniţierea şi derularea de proiecte de parteneriat cu centrele de învăţământ tehnic superior
din zona de dezvoltare n-v, în scopul informării elevilor în legătură cu opţiunile de
continuare şi completare a studiilor şi a realizării de acţiuni care să implice elaborarea de
studii, cercetări, lucrări cu caracter aplicativ, pagini web promoţionale, reviste etc.,
Continuarea proiectelor cu reflectare asupra comportamentului social şi a sănătăţii
Agenţii economici joacă un rol important în dezvoltarea profesională a elevilor şcolii
noastre. În fiecare an, în conformitate cu planurile cadru, elevii efectuează practica
comasată la sediul acestora. Practica săptămânală, curentă, se efectuează parţial la agenţi
economici, parţial în atelierele şcoală.
În toate cazurile, perioadele de practică comasată sunt evaluate în comun de către
tutorele de la firmă şi maistrul instructor al şcolii, rezultând Fişe de evaluare ce vor
completa dosarul fiecărui elev alături de Anexa Pedagogică.
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CENTRALIZAREA PROIECTELOR EDUCATIVE
PARTENERIATE CU INSTITUŢII PUBLICE
Parteneriate cu instituţii publice:

Obiective generale

Grup ţintă

Locul de desfăşurare

1.Parteneriat educaţional cu
Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga”

Unificarea si concentrarea resurselor
materiale, informationale si intelectuale
in scopul atragerii catre biblioteca si
lectura a elevilor cu dizabilitati auditive,
derularii programelor de educatie
permanenta si a activitatilor de loisir .

Clasele I-VIII

Sediul central al
bibliotecii judeţene

2.Parteneriat educaţional cu
Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” în cadrul proiectului culturaleducativ “Micii ecologisti “

Dezvoltarea spiritului de initiativa şi a
Clasele I-VIII
simţului răspunderii cu privire la
necesitatea protejării mediului, păstrării
sănătăţii lor şi a unui mediu ambiant curat
şi nepoluat.
Familiarizarea elevilor cu lumea
Clasele I-IV
personajelor de poveste din literatura
romaână şi universală
Identificarea însuşirilor pozitive şi

Sediul central al
bibliotecii judeţene

3.Parteneriat educaţional cu
Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” în cadrul proiectului culturaleducativ “Vreau să fiu un personaj

Sediul central al
bibliotecii judeţene
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de poveste “
4.Parteneriat educaţional cu
Biblioteca Judeţeană O.Goga „Să
creştem sănătoşi” în cadrul
proiectului cultural-educativ
5. Inspectoratul de Poliţie al
judeţului Cluj
Biroul de Analiză şi prevenire a
criminalităţii
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
6. Parteneriat Spitalul Clinic de
Urgenţă Judeţean Cluj Napoca
7. Protocol de colaborare cu
Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” în cadrul proiectului “Să
învăţăm să fim mai buni!”

8. Acord de parteneriat cu CJRAE
Cluj
2616-2ö18

negative ale personajelor
Aflarea învăţămintelor ce pot fi desprinse
din lecturarea poveştilor
Informarea elevilor despre stilul de viata Clasele I-VIII
sanatos- alimentatia sanatoasa, regulile de
igiena ce trebuie respectate pt. a ramane
sanatosi, importanta sportului si a
miscarii pentru o deyvoltarea armonioasa.
Conştientizarea elevilor asupra
Elevii deficienţi de
consecinţelor unui comportament
auz
inadecvat în conduita rutieră sau în
relaţiile cu colegii
Realizarea consultaţiilor de specialitate şi
a testelor audiologice pt urmărirea
evoluţiei copiilor def. de auz
Participarea la activităţile
cultural+educative ale proiectului “Să
învăţăm să fim mai buni!”
Promovarea şi valorificarea colecţiilor de
carte şi materiale audio-video, a
serviciilor şi facilităţilor oferite de
bibliotecă.
Reglementarea colaborării în vederea
derulării Proiectului Erasmus + “ Stand
Up Against Bullying!”

Elevii deficienţi de
auz
Elevii deficienţi de
auz

Sediul central al
bibliotecii judeţene

Lic. Def. de Auz

Spitalul Clinic de
Urgenţă Judeţean Cluj
Napoca
Sediul central al
bibliotecii judeţene

Elevii deficienţi de
auz
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9. Protocol de colaborare cu
Protopopiatul Ortodox Român Cluj I

10. Declarație de parteneriat cu
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Integrarea copiilor cu NS în societate
Susâinerea dezvoltării educaționale și
sociale ale elevilor
Creșterea stimei de sine prin valorificarea
și valorizarea abilităților și competențelor
elevilor, atât în fața părinților cât și în
fața societății
Creșterea calității învățării prin noi
metode de educație nonformală
Organizarea Proiectului cultural
”Descoperă, învață, joacă-te1”
Participarea elevilor din ciclul primar la
activitățile proiectului

Elevii deficienți de
auz

Școala și instituțiile
publice și private

Elevii deficienți de
auz

Muzeul Etnografic al
Transilvaniei

PARTENERIATE CU ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

Parteneriate

1.Acord de parteneriat educativ
Asociaţia Derzelas

Obiective generale

Grup ţintă

Locul de
desfăşurare

Dezvoltarea la elevi a unor aptituini şi
abilităţi în cadrul unor activităţi artistice,
activităţi de utilizare a informaţiei, de
explorare etc.
Promovarea valorilor morale, a atitudinii

50 elevi def. de auz
clasele V-VIII

În incinta şi în afara
şcolii
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2. Asociaţia Culturală „ Art -Cord „
Asociaţia „ Victoria Film „ Â
ISJ Cluj

3.Protocol de colaborare cu Asociaţia
Music Camp International Liceul
Special pentru Deficienţi de Vedere
Cluj Napoca şi a Liceului Tehnologic
Special pentru Deficienţi de Auz
Cluj-Napoca

pozitive faţă de sine şi recunoaşterea
fiecărei persoane, creşterea încrederii în
capacităţile proprii.
Sporirrea motivaţiei şi interesului elevilor
pentru învăţare prin conştientizarea
transferului de abilităţi şi de cunoştinţe
între activitatea şcolară şi viaţa reală.
Realizarea programului “La Cinema ,
Elevii def. de auz
devin cineva “ . Obiective
- Dezvoltarea personală armonioasă, a
inteligenţei emotionale a adolescenţilor
participanţi
- Prevenirea şi combaterea discriminării
în rândul elevilor
Autocunoaşterea şi dezvoltarea
competenţelor sociale ale elevilor
Oferirea de alternative educaţionale
attractive prin participarea la activităţi
extraşcolare
Educarea spiritului cinefil
Diversificarea activitatilor extraşcolare
Elevii deficienţi de
prin organizarea proiectului Music Camp auz
în incinta Liceul Special pentru
Deficienţi de Vedere Cluj Napoca şi a
Liceului Tehnologic Special pentru
Deficienţi de Auz Cluj-Napoca

Cinema Victoria

Lic. Def. de Auz
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4. Acord de parteneriat cu Fundaţia
Collegium XXI
Inspectoratul General al Poliţiei
Române
5. Acord de parteneriat educativ
Cu Asociaţia NID pentru copiii
deficienţi de Auz Cluj-Napoca

Realizarea activităţilor Proiectului
educaţional naţional “ Cunoaşte şi
protejează patrimoniul cultural naţional!
“ din 20.03.2017
Susţinerea financiară a unor activităţi
educative extracuricculare şi extraşcolare
desfăşurate de profesorii şi elevii
Liceului Tehnologic Special pentru
Deficienţi de Auz Cluj-Napoca
Dezvoltarea de noi metode de educaţie
non-formală, în scopul instruirii elevilor
deficienţi de auz
Concurs “ Comunicăm prin gest, culoare
şi mişcare“

Elevii deficienţi de
auz clasele VII-XII

Muzeul Etnografic

Elevii deficienţi de
auz

Ambele instituții

6.Protocol de colaborare cu Asociaţia
Music Camp International

Oferirea accesului la muzică de calitate
tuturor copiilor
Oferirea de șanse egale tuturor copiilor
Cultivarea simțului pentru muzica cultă
Oferirea unei alternattive educative pt.
copiii și tinerii înscriși în programele
inițiate de Asociație
Formarea deprinderilor și abilităților
civice
Dezvoltarea personalității și creativității
copiilor și tinerilor înscriși în program
prin implicarea lor în activități educative

Elevii deficienţi de
auz

Ambele instituții
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7. Acord de colaborare cu Asociația
Ecouri Verzi

8. Acord de colaborare cu Organizația
”Salvați Copiii România”

9. Acord de parteneriat cu Asociația
Pactul Regional Nord-Vest pentru
Ocupare și Incluziune Socială

Creșterea nivelului de conștientizare al
elevilor asupra importanței protejării
mediului înconjurător
Imbunătățirea cunoștințelor asupra
caracteristicilor speciilor de animale și
plante
Dezvoltarea abilităților practice
Participarea la activitățile proiectului
LOGOPEDIA
Imbunătățirea abilităților de înțelegere și
comunicare verbală a elevilor cu
dizabilități auditive
Organizarea unui curs național de
formare de către organizația Salvați
Copiii
Susținerea de către prof. participanți la
cursul de formare la minim 15 activităţi .
educaționale cu suport multi-media
Redactarea unui ghid de bune practici
care surprinde modalități adecvate de
lucru cu copiii cu dizabilități auditive și
cu cadrele didactice care predau în școlile
speciale partenere

Elevii deficienți de
auz din clasele IVIII

În școală

Cadrele didactice
Elevii def. de auz

In școală

Susținerea procesului de incluziune
socială a elevvilor cu dizabilități prin
participarea la proiectele și activitățile
organizate de „PROIS –NV” din

Elevii cu dizabilități
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domeniile: artistic, socializare, cetățenie
activă.

PARTENERIATE CU INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA

Parteneriate

Obiective generale

1.Colegiul Pedagogic „ Gheorghe. Lazar Desfasurarea unor activitati comune de
„
promovare
reciproca
a
imaginii
Cluj-Napoca
institutiilor partenere
Organizarea de intalniri cu participarea
elevilor din cele două institutii
Organizarea unor activitati cu elevii
voluntari
2.Proiect cu tema “ Tineri alături de tineri Dobândirea şi exersarea cunoştinşelor
( VII ) “Liceul Tehnologic “ Alexandru referitoare la comunicarea prin LMG
Borza “ Cluj-Napoca
Exersarea deprinderilor de comunicare
Liceul Tehnologic Special “Samus“ Cluj- verbală
Napoca
Relaţionarea în situaţii variate
Aplicarea în practică a cunoştinţelor
dobândite în cadrul disciplinelor tehnice
studiate
Participarea activă la rezolvarea de
probleme tehnice

Grup ţintă

Locul
desfăşurare

de

Elevii şi cadrele
didactice din ambele Ambele institutii
institutii

Elevii claselor IX- Lic.Tehn..Spec.D
XII
şi
cadrele ef.Auz
didactice
coordonatoare
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3.Protocol de colaborare proiect “
Promovarea unui stil de viaţă sănătos în
rândul copiilor cu deficienţe de auz
utilizând reţele de comunicare, mijloace
media şi tehnologia informaţiei “ cu
Facultatea de Medicină, Univ. de
Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţeganu “
Cluj-Napoca

Evaluarea practicilor curente şi a nevoilor
şcolii privind stilul de viaţă sănătos
precum
şi
utilizarea
tehnologiei
informaţiei în şcoală şi în afara ei.
Evaluarea
dezv.
fizice,
a
comportamentelor cu risc pt. sănătate
Obţinerea de inf. privind meniurile
Realizarea de reţele de comunicare pt.
instruirea şi sprijinul profesorilor şi a
tuturor persoanelor care lucrează cu elevii
Realizarea de materiale educaţionale
pentru elevi
Realizarea unui ghid pentru cantina şcolii
4.Acord de parteneriat cu Centrul de Dezvoltarea personală a elevilor cu CES
Educaţie Incluzivă nr. 1 Târgu-Mureş
prin intermediul formelor de manifestare
”Descopăr frumosul din mine ”, ed. a II a artistică-crearea
unor
ateliere
de
artterapie
Facilitarea intercunoaşterii şi relaţionării
elevilor din şcoli şi judeţe diferite prin
împărtăşirea experienţei comune de viaţă
Valorizarea socială a fiecărui copil
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a
şcolilor de a desfăşura activităţi cu
caracter interdisciplinar, centrate pe
stimularea abilităţilor artistice a le
elevilor
Participarea elevilor cu momente artistice
la secţiunile de dans, interpretare vocală

Elevii
claselor Lic.Tehn..Spec.D
pregătitoare -VII şi ef.Auz
cadrele
didactice
coordonatoare

Elevii şi cadrele Centrul
de
didactice din ambele Educaţie
instituţii
Incluzivă nr. 1
Tîrgu-Mureş
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şi teatru la Festivalul Naţional “Descopăr
frumosul din mine “ed. I
5.Protocol de colaborare parteneriat
educativ cu tema : “ Impreună învăţăm să
trăim sănătos! “ Organizaţia Studenţilor
Medicinişti voluntari din Cluj VAD
VOCI de la Univ. de Medicină şi
Farmacie “ Iuliu Haţieganu “
6. Grădiniţa “Căsuţa cu poveşti “ Bistriţa,
judeţul Bistriţa Năsăud

Integrarea socio-culturală a elevilor şi Elevii claselor a V- a
sensibilizarea
studenţilor
la şi a VIII- a
perticularităţile persoanelor cu deficienţe
de auz.

Liceul Tehnologic
Special
pentru
Deficienţi de Auz
Cluj-Napoca

cu Grădiniţa “Căsuţa
Facilitarea procesului de integrare socială Preşcolarii
deficienţă
de
auz
şi a abilităţilor de dezvoltare emoţională a
cu
poveşti
“
elevilor cu dizabilităţi auditive prin
Bistriţa, judeţul
participarea la activ. Parteneriatului “
Bistriţa Năsăud
Educaţie, diversitate şi interculturalitate “
Liceul Tehnologic
Special
pentru
Deficienţi de Auz

7. CSEI Simleu Silvaniei , structura Organizarea şi desfăşurarea de activ. Elevii cu deficienţă Liceul Tehnologic
Speranţa Zalău jud. Sălaj
Extraşcolare în cadrul Proiectului “Arată- de auz
Special
pentru
mi INTEGRARE!” – CAERI 2016 –
Deficienţi de Auz
CAEN 2017
Cluj-Napoca
CSEI
Simleu
SilvanieiSperanţa Zalău
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8. Acord de parteneriat cu Liceul Colaborarea în vederea organiyării şi Elevii cu deficienţă Liceul Tehnologic
Tehnologic Samus Cluj-Napoca
desfăşurării de activităţi în instituţia de auz
Samus
Clujaplicantă prin Proiectul Concurs –
Napoca
Expoziţie “ Icoana Sf. Andrei – prilej de
întâlnire “
9. Acord de parteneriat cu Liceul Teoretic Derularea de activităţi cultural-artistice
Onisifor Ghibu Cluj-Napoca
pe următoarele direcţii :
-Socializarea şi imbogăţirea experienţei
personale a copiilor
-Stimularea
dezvoltării
cognitive,
afective şi socio-umane
Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi
de muncă în echipă a elevilor
Reducerea sentimentului de izolare
Faciliztarea modului de integrare în
micro şi macro grupul social
10. Acorrd de parteneriat cu Școala Organizarea
și
desfășurarea
Gimnazială ”Mihai Viteazul ” Târgoviște Simpozionului Național ”Curiculumul.
Perspective.
Conexiuni.Experiențe”
APRILIE 2017, ED. a II a
11.Acord de parteneriat
Teoretic ”N.Bălcescu”

cu

Elevii cu deficienţă Ambele instituţii
de auz şi auzitori din
ciclul gimnazial şi
liceal

Cadre didactice
Documentariști
Bibliotecari

Școala
Gimnazială
”Mihai Viteazul ”
Târgoviște

Liceul Orrganizarea și desfășurarea ediției a XV Elevii cu deficienţă Liceul
pt.
a
a Experimentului de Creativitate de auz și elevi valizi Deficienți de Auz
”Solstițiul de vară”
Cluj-Napoca
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12. Acord de parteneriat cu Școala Organizarea și desfășurarea ediției a III a Elevii cu deficienţă Liceul
pt.
Gimnazială Specială Huedin
a Concursului Județean pt. elevii cu CES de auz
Deficienți de Auz
din clasele II-VIII ”Sunt și eu un mic
matematician” CAEJ NR.70/2017
13. Acord de parteneriat cu Liceul Organizarea și desfîșurarea de activități Elevii deficienți
Tehnologic Special ” SAMUS”
extrașcolare pt. realizarea obiectivelor
proiectului ecologic ” Gândește verde,
trăiește verde”CAEJ -2017, poziția 79

Liceul Tehnologic
Special Samus

14. Protocol de colaborare cu Școala Organizarea și desfășurarea Concursului Elevii cu deficienţă Școala
Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin
Național ”SOS Terra!”, ediția a VII -a de auz
Gimnazială
Elevii
valizi
2017
”Augustin Maior”
Reghin

PARTENERIATE CU INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT INTERNAŢIONALE
Parteneriate

Obiective generale

Grup ţintă

1.Protocol de parteneriat “Prieteni în
Europa: Mai bine Impreună”

Obiective elevi :
-Imbogăţirea şi lărgirea experienţei
curriculare formale şi nonformale a
elevilor
-Imbogăţirea
cunoştinţelor
elevilor

Elevii cu deficienţă Activităţi în Serbia
de auz din şcoală Activităţi în Romania
propuşi
pentru
activităţile
proiectului

Locul de
desfăşurare
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despre cultura, civilizaţia şi limbajul
semnelor partenerilor
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în
vederea depăşirii barierelor lingvistice
Implicarea elevilor in activităţi precum :
studii, muncă, creaţie, sport, activităţi de
divertisment
Integrarea elevilor cu dizabilităţi în
societate
Dezvoltarea competenţelor-cheie pentru
elevii europeni şi a valorilor europene.
Obiective pentru profesori şi institutii:
Dezvoltarea unei strânse colaborări
informale în vederea dezvoltarii
profesionale a profesorilor şi a
iniţiativelor extracurriculare
Schimbul şi dezvoltarea modelelor de
bune practici în câmpul educaţiei
Menţinerea realţiilor dintre şcoli printr+o
efectivă colaborare
Promovarea activităţilor şi intereselor
celor două instiţutii
Dezvoltarea şi gestionarea proiectelor
europene cu teme corespunzătoare
intereselor membrilor
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2. Acord de parteneriat cu OSNOVNA
SKOLA
”STARINA
NOVAK”
Serbia, Belgrad
3.Protocol de parteneriat “Prieteni în
Europa : Mai bine Impreună

3.Parteneriat cu reţeaua europeană a
specialiştilor din domeniul educaţiei
deficienţilor de auz
(HIPEN

2. Organizarea Concursului Internațional
de desene și pictură ” COLOUR
STORY”ed. a IX a
-Îmbogăţirea şi lărgirea experienţei
curriculare formale şi nonformale a
elevilor
-Integrarea elevilor cu dizabilităţi în
societate
-Schimbul şi dezvoltarea modelelor de
bune practici în câmpul educaţiei
-Dezvoltarea şi gestionarea proiectelor
europene cu teme corespunzătoare
intereselor membrilor
Dezvoltarea unor proiecte cu finanţare
europeană;
Organizarea
unor
schimburi
de
experienţă şi dezvoltarea unor modele de
bune practici în domeniul educaţiei şi
reabilitării auditiv-verbale a copiilor
deficienţi de auz;

Elevii cu deficienţă Incinta școlii
de auz și valizi
Elevii cu deficienţă Activităţi în Serbia
de auz din şcoală şi în Romania
propuşi pentru activ.
proiectului

Profesorii şi elevii
Membrii
Hipen

Franţa,Romînia,
Ungaria,Slovacia,
Polonia,Slovenia,
Serbia,Anglia,
Norvegia,Finlanda,
Belgia
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3.6 PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
Acţiuni

Rezultate
aşteptate

Perfecţionare prin obţinerea
definitivatului, gradelor
didactice şi
doctoratului

Număr mare de
cadre didactice
cu definitivat,
grade didactice,
doctorat
Număr mare de
cadre didactice
implicate activ
Diseminare de
bune practici
Număr mare de
cadre didactice
implicate activ
Creşterea
eficienţei actului
educaţional
Eficienţă
managerială
Număr de cadre
didactice
formate
Diseminare de
bune practici

Activităţi metodice în
cadrul comisiilor metodice
la nivel local si judeţean

Activităţi metodice în cadrul
comisiilor metodice din
şcoală

Cursuri de perfectionare
Management educaţional
Alte tipuri de cursuri de
formare continuă

Simpozioane ştiintifice
naţionale şi internaţionale

Creşterea
calităţii
procesului de
predare învătare
Număr de cadre
didactice care
prezintă lucrări
ştiinţifice
Introducerea de
metode moderne
în procesul
instructiv –
educativ

Termen

Persoane
responsabile

Parteneri

An
şcolar

Responsabil cu
perfecţionarea

I.Ş.J. Cluj,
Universităţi
de profil

Semestri
An
şcolar
al

Responsabil cerc
pedagogic

I Ş.J. Cluj
CCD-Cluj

Lunar

Şefii de comisii
metodice

I Ş.J. Cluj
CCD-Cluj

An
şcolar

Echipa
managerială a
şcolii,
responsabilul cu
perfecţionarea

I Ş.J. Cluj
CCD-Cluj
U.B.B.

An
şcolar

Echipa
managerială a
şcolii

I.S.J Cluj
Consiliul
Judeţean Cluj
Şcoli similare
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Proiecte europene
Proiecte de dezvoltare
şcolare

Dezvolatarea
resursei umane
şi materiale

An
şcolar

Schimburi de experienţă cu
şcoli similare la nivel local,
naţional şi internaţional.

Număr de cadre
didactice
participante
Tehnici de bune
practici

An
şcolar

Echipa
managerială
Comisia de
proiecte şi
programe
europene
Cadre didactice
Echipa
managerială a
şcolii,
responsabilii de
comisii metodice

ISJ Cluj
Consiliul
Judeţean Cluj

ISJ Cluj
C.C.D.

101

4.PARTEA A IV-A CONSULTARE, MONITORIZARE,
EVALUARE
4.1 REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE
CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI DE ACŢIUNE
ŞCOLARĂ
Activităţi de elaborare PAS

Participanţi

Termen

Programarea întâlnirilor
membrilor personalului în
vederea sprijinirii elaborării
planului – întâlniri la nivelul
întregii şcoli şi la nivelul
echipelor de lucru
Identificarea factorilor
interesaţi de către echipa de
management superior
Întâlnire /activitate cu tot
personalul – “Ce încercăm să
obţinem”
Cercetare de birou şi analiză
privind piaţa muncii
Înaintarea cifrelor iniţiale
privind numărul elevilor,
domeniile la CLD
Instruirea personalului privind
modelul de auto-evaluare

Directorul
Directorul adjunct

Până în 14 decembrie

Directorul
Directorul adjunct
Membrii CA
Directorul
Personalul şcolii

Până în 14 decembrie

Directorul adjunct

Până la începutul lunii
ianuarie
Până în 14 decembrie

Directorul
(asigurarea
calităţii)
Personalul

Până la sfârşitul lunii
decembrie

Echipele de lucru realizează o
auto-evaluare a propriilor
activităţi concentrându-se
asupra calităţii predării şi
învăţării
Cercetări privind nevoile de
competenţe la nivel local

Responsabilii de
arii curriculare

Până în 30 ianuarie

Directorii
Responsabilii de
arii curriculare

Până în 30
ianuarie

Directorul
Inspectorii

Până în 14 decembrie
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Formularea obiectivelor şi a
ţintelor

Analiza problemelor care
constituie punctul de plecare
pentru formularea obiectivelor
şi stabilirea acţiunilor pentru
depăşirea acestor probleme
Scrierea elementelor
componente ale planului pe
măsura elaborării acestora
Consultarea

Directorul
Echipa de
management
şi consiliul
de administraţie
Directorul adjunct
Cadrele
didactice,
diriginţii

Începutul lunii
februarie

Directorul adjunct
Referent
Informatician
Directorul
Consiliul de
administraţie al
şcolii,inspectorii,
Tot personalul

Prima versiune
finalizată până la
sfârşitul lui februarie
Începutul lunii martie

Luna februarie

4.2 ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI
ACTUALIZARE A PLANULUI
În elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-au consultat:
cadrele didactice: s-au stabilit priorităţilor strategice, obiectivele ţintă care ar trebui urmărite
pentru implementarea misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o;
părinţii elevilor din clasele terminale şi de început de ciclu pentru a identifica aşteptările
acestora de la unitatea şcolară şi a stabili modul în care acestea vor fi atinse; au fost stabilite
aspectele pe care părinţii ar dori să fie ameliorate în viitor;
partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în vederea dobândirii
competenţelor-cheie de către elevi şi a nevoilor de competenţe la nivel local
Planul operaţional va fi monitorizat şi evaluat lunar, de către Comisia de evaluare şi asigurare a
calităţii.
Evaluările parţiale vor fi analizate în Consiliul de administraţie în vederea stabilirii plusurilor şi
minusurilor, precum şi a corecţiilor.
Intregul plan de acţiune al şcolii va fi monitorizat de conducerea şcolii, 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 finalul
fiecărui semestru.
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În şedinţa Consiliului de administraţie din luna iunie 2018 se va analiza gradul de realizare a
obiectivelor propuse pentru anul şcolar 2017 -2018 şi vor fi stabilite obiectivele şi planul de acţiune
pentru anul şcolar 2018– 2019.
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare

Tipul activităţii

Intocmirea seturilor de date
care să sprijine
monitorizarea ţintelor
Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor
individuale
Comunicarea acţiunilor
corective în lumina
rezultatelor obţinute
Analiza informaţiilor privind
progresul realizat în
atingerea ţintelor
Prezentarea generală a
progresului realizat în
atingerea ţintelor
Evaluarea progresului în
atingerea ţintelor.
Actualizarea acţiunilor din
PAS în lumina evaluării

Responsabilitatea
monitorizării şi evaluării

Frecvenţa
monitorizării

Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii

lunar

Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii
Responsabilii comisii
metodice
Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii
Consiliul de administraţie
Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii

semestrial

Datele întâlnirilor de
A naliză
decembrie 2017,
martie 2018,
iunie 2018
ianuarie 2018
iunie 2018

semestrial

ianuarie2018
iunie 2018

anual

iunie 2018

Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii

anual

iulie 2018

Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii
Consiliul de administraţie

anual

iulie 2018
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